
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. 30. august 2021, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Wael Somo og Margrethe Juulsgaard  
   
Afbud:   Susanne Karlsen, Maria Mehakovic og Katherine Larsen 
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt.  

2. Indsamling 
Pr. 30. august mangler der at blive indsamlet 28.781,20 kr.  

3. Lamper 
Elektriker har set på det og givet et tilbud på ca. 5.000 kr. for arbejdet med stillads inkl. 
moms. Susannes søn kan skaffe stillads, og så kan vi finde en elektriker som kan udskifte 
lamperne. Lamperne skal give en varm hvid farve. 

4. Rensning af tagrender 
Vi har fået et tilbud på 3.100 kr. for rensning af tagrender og nedløbsrør på Kirken, og for 
400 kr. ekstra bliver det også renset på præsteboligen. Vi tager imod tilbuddet.  

5. Opfølgning på snerydning 
Peter ringede til pedellen fra Dyrhs Skole. De har også fået opsagt deres aftale fra 
kommunen, og de har talt om at planlægge noget fælles. Han hører nærmere.  

6. Renovering og vedligehold af Montfort statue, renovering af billedecollage i 
vindfang 
P. Stephen har kontaktet ang. renovering af billedecollagen i vindfanget og renovering af 
Monfort statuen samt holde den ved lige. Det er ok at de gør det. 

7. Titularfest 
Der laves tilmeldningsliste så folk kan blive skrevet på efter Messen. Der kan også laves 
tilmeldning via Billetto. Helena undersøger ang. sandwich. De to andre menigheder 
indbydes også, og p. Michal hører hvormange der vil tilmeldes.  
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8. “Når kirken svigter” arrangement 
Torsdag 30. september kl. 16-20 afholdes konference i København. P. Michal og Helena 
deltager. 

9. Arbejdslørdage - hvordan gik det? 
Helena har doneret en ny græstrimmer og ordnet græsset.  

Næste arbejdslørdag 11. september kl. 9-11 
Der skal bl.a. gøres rent. 

Informere folk på søndag om arbejdsdagen. 

10. Organist 
Margrethe vil overveje at tage en søndag en gang i mellem. Helena vil tale med Elzbieta 
om at spørge Jeanne. Peter kan spørge Bjørn ang. Heidi.  

11. Fejring 500-året for kristendommen i Filippinerne 
Filippinerne har fået en ny præst som sjælesorger. Der vil være arrangement 19.-20. 
november, som de gerne vil låne Kirken og lokalerne til. Det er selvfølgelig ok.  

12. Evt. 
Høstfest 
3. oktober med auktion. Hvis situationen skulle ændre sig kan det laves om. 

Kirkekaffe 
Der skal gøres rent i lokalet og køkkenet inden der startes op med kirkekaffe 12. 
september. Første gang undervisning er søndag 5. september, og Helena kan gøre kaffe 
og saft klar til børn og forældre. Helena køber småkager og køkkenrulle. 

Skt. Michaels Nat 
Alt er klar til arrangementet.  

Afløb til toilettet i kirkens kælder 
Katherines mand kan ordne noget af arbejdet til at flytte nedløbsrøret ved toilettet, resten 
skal klares af en VVS’er. Det skal ordnes for at forhindre vand i kælderen.  

13. Næste møde 
Mandag  11. oktober 2021: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30.
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