
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:  Mandag d. 29. maj 2020, kl. 19 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Wael Somo, Susanne Karlsen, Maria Mehakovic og Margrethe  
  Juulsgaard.  
Afbud:   Katherine Larsen     
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referat blev godkendt. 
  
2. Status på indsamling 
Der er indsamlet 85.277,40 kr., hvor de 85.000 kan indbetales til bispekontoret. Margrethe 
sørger for dette, og spørger bispekontor ang. indbetaling fra indsamlingskontoen hos dem, 
samt om vores kontonummer må stå på hjemmesiden. 

Efter sommerferien kan vi starte på forskellige måder at samle ind fx salg af rosenkranse 
til 100 kr. og auktion over medbragte gaver.  

3. Status på Messerne og begrænsningerne 
Fra 9. juni kunne vi være 3 personer pr. bænk uden sang.  

P. Michal vil vurdere om der fortsat vil være et behov for 2 Søndagsmesser efter sin ferie. 
Hvis der åbnes mere op for antallet af forsamlede, kan vi gå tilbage til 1 Søndagsmesse. 

1. søndag i august er der 2 Messer om søndagen.  

Betaling til vikarpræsterne på 500 kr. Helena laver kuverter.  

4. Oprydning og udsmidning af sodødelagte ting 
Der skal være nogen til at vurdere de ting, som er blevet ødelagt, om noget kan gemmes 
og hvad kan smides ud. Merete kan kigge på nodebøgerne, og p. Michal kan kigge på de 
andre ting.  

Der skal tjekkes om lys til alter og højalter er med ren stearin.  

8. august er næste arbejdslørdag.  

5. Opstart af kirkekaffe og katekese 
Det er bedst at vente med kirkekaffe til en gang efter sommerferien. Vi skal følge hvordan 
retninglinjerne udvikler sig. Borde og stole i menighedssal skal rengøres og stilles op.  
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Katekese kan starte op igen i slutningen af august eller starten af september. Det kan 
være muligt for 1. Kommunikanter at starte tidligere.   

Det kunne være en mulighed at fejre Kirkens Titulærfest i oktober. 

6. Evt. 
Sogneblads næste udgivelse 
Det kan udgives i midten af september. Fredag 4. september er deadline for indlæg til 
sognebladet. 

7. Næste møde 
Mandag 10. august 2020: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30.
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