
VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE 
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse 
tlf. 0045 - 58 52 06 45 
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk 

REFERAT AF MENIGHEDRÅDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED SLAGELSE 

Tidspunkt:  Søndag d. 26. august 2018, kl. 12:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Helena Baszkiewicz, Peter Dybdal, Katherine Larsen, Pastor   
  Michal Bienkowski, Wael Somo, Susanne Karlsen og Margrethe  
  Juulsgaard 
Afbud:    Maria Mehakovic   
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. 

 2. Opfølgning fra sidst  
Kristusfigur til korset  
Der ledes efter en figur af træ i en passende størrelse. Prisen skal undersøges, samt 
hvordan figuren bedst vedligeholdes; undgå borebiller, imprægnering, olie. Målet er at få 
den nye figur inden slutningen af november/jul.  

Flagstænger  
Flagtilladelse undersøges hos Politiet. Der skal indhentes tilbud på 2 flagstænger inkl. 
montering.  

Kristusfigur fra klokketårnet 
Det skal undersøges, hvad figuren er lavet af for at se om den evt. kunne stå ude, og der 
skal overvejes en placering.  

Ophængning af udhængsskab i våbenhus/indkøb af pavebillede 
Materialer der ligger i våbenhuset, kan også hænges i udhængsskabet, så de kan læses, 
hvis ikke der ligger noget fremme. Billeder af paven og biskoppen kan sættes op i 
udhængsskabet. Peter undersøger billedestørrelse og pris. 

Radiator i køkken 
Radiatoren sættes op inden vinter. Helena og hendes mand sørger for dette. 

3. Sct. Michaels Nat  
Kl. 18: Kongehavemusikanterne 
Kl. 19: Bel Canto Koret 
Kl. 21: Messe 
Kirken er åben fra kl. 17-24. 

Der bliver sørget for kaffe, the, sodavand og snacks til begge kor efter deres optræden. 
Elzbieta bliver spurgt om at lave en plakat.  
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4. Salg af ampler fra klokketårnet 
Marineforeningen Korsør er interesseret i nogle af dem. Det blev besluttet, at give de 
ampler som de skal bruge gratis. 

5. Salg af billeder til Høstfest  
Der er 5 billeder, som kan blive solgt under Høstfesten. Karen spørges inden, da salget 
skulle gå til ældreklubben. Et forslag er at lave 2 auktioner; 1 over høstgaverne og 1 over 
billederne. 

6. Pris for leje af menighedslokaler  
Aktuelle priser: 
500kr. hvis man selv kommer med maden, og køkkenet ikke bruges 
700kr. hvis man benytter køkkenet til madlavning 
500kr. i depositum (gives tilbage efter tjek af rengøring og om noget skulle være gået i 
stykker) 

Det vil blive annonceret, at priserne stiger næste år. 

Hvis lokalet lejes om lørdagen, skal rengøringen også være om lørdagen. Lejes lokalet en 
anden dag, kan rengøringen ske 1-2 dage efter ifølge aftale.  

7. Indlæg til sogneblad 
Sognebladet skal udgives primo november, og menigheden kan opfordres til at skrive 
indlæg. Dette annonceres på hjemmesiden, under messens meddelelser og under 
kirkekaffen. 

8. “Naboklage” 
Der er modtaget en “naboklage” om, at der er uorden i Angelus-ringningerne. Dette vil der 
blive tjekket op på, og efterfølgende tages kontakt til klokkeservice.  

9. Gratis klassesæt af bog om Niels Steensen 
Skt. Andreas Bibliotek har gratis klassesæt af bog om Niels Steensen til afhentning. Der 
tages imod tilbudet.   
  
10. Evt.  
Nøgler 
Listen over hvem der har nøgle skal opdateres. Det kan nævnes under messens 
meddelelser, at de der har en nøgle kan melde sig. Listen kan efterfølgende opdateres 
med, hvem der stadig har brug for at have nøgle, og hvem der ikke længere har brug for 
den.   

Rengøring af klokketårn 
Der skal findes folk til rengøring, hvilket kan annonceres under messens meddelelser og 
under kirkekaffen. 

Regnskab 
Der skal findes et nyt gratis regnskabsprogram, da det nuværende ikke længere vil blive 
opdateret.  

Fornyelse af børneattester 
Børneattesterne skal fornyes. P. Michal undersøger dette. 
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Høstfest  
Høstfesten vil blive fejret 7. oktober med auktion efter messen. Dette bliver annonceret 
ved messens meddelelser.  

Arbejdslørdag 8. september 
Der kan forsøges med at få lavet en overordnet liste på alle arbejdsopgaver, og en mere 
konkret liste på opgaver til hver enkelt arbejdslørdag, som kan sendes rundt under 
kirkekaffen for at få flere folk med. 

Relikvierne af Den hellige Therese af Lisieux  
Fra 5. til 11. november er relikvierne af Den hellige Therese af Lisieux og hendes 
helgenkårede forældre i Danmark. Der kan evt. laves en valfart til de Sjællandske kirker. 

Voksenkatekese 
Tirsdag 9. oktober kl. 19 efter messen kl. 18:30. 

11. Næste møde  
Søndag 23. september: Menighedsrådsmøde kl. 12  
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