
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. 31. marts 2019, kl. 12:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen, Pastor   
  Michal Bienkowski, Wael Somo, Susanne Karlsen, Maria   
  Mehakovic og Margrethe Juulsgaard.  
Afbud:     
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat  
Referatet blev godkendt. 

2. Opfølgning fra sidst  
Flagstænger 
Helena har talt med forskellige firmaer, og venter på svar om tilbud. Hun bestiller lige så 
snart, der er kommet et tilbud. 

Ophængning af udhængsskab i våbenhus 
Der mangler fortsat en nøgle. Katherine vil få sin mand til at kigge på skabene, om hvad 
der kan gøres. En låsesmed vil være for dyrt. 

Radiator i køkken 
Radiatoren bliver sat op på næste arbejdslørdag. 

Orglet 
Der har været en fra Frobenius og se på orglet. Han gik orglet grundigt igennem, og det 
ser ikke godt ud. Nogle af tonerne fungerer ikke helt, og piberne bliver tilsodet, så der må 
ikke bruges vokslys eller olielamper. Han sender en mail med forslag til, hvad der skal 
gøres. Et telt over orglet er ikke en god løsning i forhold til temperatur, da der sker for 
hurtig temperaturændringer, når det tages af og på. Der kan evt. fås et nyt brugt orgel. 
Frobenius sender tilbud. Michael Thomsen fortalte, at der kan søges fondmidler, da han 
mente at orglet er bevaringsværdigt. 

3. Evaluering af fastelavn 
Der var glemt at samle ind til fastelavnsboller. Det skal huskes næste gang at starte 
indsamlingen 14 dage før. Der skal være en mere grundig aftale om, hvem der varmer 
kakao; det skal aftales i god tid, hvem der gør det. Der var nok af alt; 100 fastelavnsboller, 
12 l kakao og 35 slikposer til børnene. 
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4. Ønske om at hæve tavlen med salmenumrene 
Der er et ønske om at hæve tavlen med salmenumre, så den kan ses af alle. Tavlen kan fx 
hæves 75 cm op, hvilket kan gøres på næste arbejdslørdag. Det kan overvejes at købe en 
ekstra tavle til højre side eller købe to nye identiske tavler. Der kunne ophænges en 
opslagstavle, og hænge A3 papir op med salmenumrene. Tavlen kan fx hænges op til 
juletid, når der kommer juletræer ind, som skygger for tavlen. 

5. Status på besøg af energikonsulenten 
I første omgang skal der ringes til VVS om varmeveksleren. Der er et problem med 
varmefordelingen, og når varmeveksleren bliver ordnet, vil filterne ikke stoppe så hurtigt til. 
Økonomisk set ser det fornuftigt ud. Energikonsulenten foreslog VVS firmaet H.P. 
Christensen & Sønner til at ordne varmeveksler, og P. Michal kontakter dem. Skal 
varmeveksleren udskiftes, så må den blive udskiftet. Buerne i Kirken kunne isoleres, og 
Katherines mand kunne se på det, og vurdere hvad det ville koste.  

6. Evt. revidering af priser for leje af menighedslokalerne 
Hvis børn deltager, må de gerne gå ovenpå. Men de må kun opholde sig i det lokale hvor 
der undervises, og så skal der også rydes op. Denne information skrives også på 
tjeklisten. Der kan i en periode afprøves med at sætte prisen op til 600 kr. for henholdsvis 
leje og depositum.  

7. Voksenkatekese 
Tirsdag 9. april, kl. 18:30 Messe. 

8. Brusekabine på toilet 
Brusekabinen er ved at falde sammen, og den kan tages ned næste arbejdslørdag. Den 
benyttes meget sjældent, og der kan ventes med at sætte en stang op til efter næste gang, 
nogen skal bruge den, og se hvordan det fungerer. 

9. Punkterede ruder 
Der er punkterede ruder i køkken og i glasgangen. Der kan hænges et opslag op, om der 
er nogen som kender en tømrer, eller er en tømrer, som kan udskifte ruderne. Det er ingen 
hastesag og undersøges nærmere. 

10. Bemaling af Mariastatue, Kristusstatue, Monfortstatue 
Hvis figurerne skal males tilbage i farver, skal det gøres af en professionel. P. Michal 
spørger Henryka om hun kunne male statuerne. 

11. Fondssøgning mht. maling af Kirke 
Der var gjort opmærksom på, at der kan søges hjælp hos fonde til maling af kirken. Det er 
en god idé at søge, og det skal undersøges hvordan man gør. P. Michal kan spørge 
sognepræsten i Haderslev hvordan de søgte, og der kan også spørges bispekontoret, 
hvordan fremgangsmåden er.  

12. Lys der ikke soder så meget 
Der kan købes stearinlys i stedet for vokslys, som ikke soder så meget. Firmaet Blåbånd, 
som sælger til erhverv, har de store stearinlys. Katherine kan spørge dem om 
stearinlysene, om det er ren stearin, og om de ikke soder så meget. Olielamperne skal 
fjernes, for de soder for meget. Vokslysene skal fjernes og kan benyttes til fx Skt. Michaels 
Nat. De erstattes af ren stearinlys. Hos Multiline kan der købes ren stearinlys som 
fyrfadslys til lysholderen ved Maria alteret. 4 timers fyrfadslys er nok. Prisen kan sættes op 
til 4 kr. pr. stk., når der bliver købt ren stearinfyrfadslys.  
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Katherine og Maria undersøger priser, og aftaler hvor der kan købes. Lysestagerne på 
alteret kunne evt. erstattes af høje lysestager, som kunne stilles ved siden af alteret.  

13. Evt.  
Engangsservice  
Der skal overtages af en, som holder på det, så det ikke tages af dem som lejer lokalerne. 
De små paptallerkener kan benyttes i stedet for de små porcelæn tallerkener til fx 
fastelavn. Der skal være 2 affaldsposer; 1 til paptallerkener og 1 til madaffald. Maria kan 
godt overtage og stå for indkøb af indgangsservice, og holde øje med status for hvor 
mange stk der er af hver, tallerkener og krus. Hun snakker sammen med Helena. 
Engangsservice kunne stilles i skabet i værelset ovenpå.  

Indkøb af småkager 
Der skal findes en ny person til at overtage opgaven.   

Påsken 
Rosa og Elzbieta kan spørges om de kan komme med grene til Palmesøndag, og om 
Elzbieta kunne klippe buskene ved Kirken også. Der skal findes de 12 apostle til 
Skærtorsdagens Messe. Peter laver en liste, som sendes rundt på søndag. P. Michal laver 
liste til vågenatten mellem Skærtorsdag og Langfredag. 

Praktikant 
Wafa er ny praktikant.   

Blomster i haven 
Der kan plantes blomster i haven, som kan bruges til Kirken. Men først skal der rydes op i 
bedene, som kan gøres næste arbejdslørdag. 

Opgaver i menigheden 
Der skal igen opfordres folk til at melde sig på opgaver, som kan meddeles under 
kirkekaffen. 

Investeret i nye rengøringsredskaber 
Der er indkøbt en ny gulvmoppe til erstatning for den gamle. 

Arbejdslørdag 13. april 
- Hæve tavle med salmenumre 
- Skrue brusekabine ned 
- Havearbejde 
- Vejnummer skal sættes op 
- Oprydning i garagen (trailer?) (køleskab kan afhentes af affaldplus; lave aftale med 

dem) 
- Klippe træer 
- Rense tagrende 

Titulærfest  
Søndag 2. juni 

14. Næste møde  
Søndag 12. maj: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.   
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