
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:  Tirsdag d. 8. februar 2022, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Wael Somo, Susanne Karlsen, Maria Mehakovic, Katherine   
  Larsen og Margrethe Juulsgaard  
  Regnskab: Jurjen 
  Valgråd: Jurjen, Werner og Rene  
   
Afbud:    
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

Budget og regnskab 
Godkendt budget og regnskab. 

Valgråd 
Valglister er modtaget, som skal være tilgængelige for folk, så de kan tjekke om de er på. 
Man skal være på listen for at kunne stemme og opstille som kandidat. Informationsplakat 
hænges op. Der skal arrangeres et menighedsmøde senest 20. februar, og vi planlægger 
mødet på denne dato kl. 11:00. Inden 6/3 skal alle kandidater være på plads, og hvis der 
herefter kun er de 6 kandidater der er behov for, behøver vi ikke afholde valg. Listen med 
kandidater skal også være til offentlig gennemsyn. 3/4 afholdes valg kl. 11:00, og det 
første menighedsrådsmøde afholdes herefter, hvor rådet konstitueres. 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt.                 

2. Status på indsamling 
Der laves en ny indsamling for maling af sakristi+kapel på 27.195,94 kr.  
Indsamlet: 1.500 kr. 

3. Synode - hvad gør vi? 
1. maj er deadline for tilbagemeldninger, hvor det nuværende menighedsråd påbegynder 
arbejdet, og det nye råd færdiggør det. Der skal gøres så mange som muligt fra 
menigheden opmærksom på det; online, under Messerne, sogneblad, lave sedler til at 
give folk med hjem efter Messerne. Alle har mulighed for at være med, både i bønnen og i 
at dele erfaringer. Det planlægges at gøre over to søndage: 20.+27. marts. 
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4. Kirkekaffe 
Der skal gives en påskønnelse af Karens langvarige tjeneste. Vi kan ændre på formen af 
klargøring; stille kopper og tallerkner på rullebord, hvor folk tager selv, og stille kander på 
bordene. Der skal være folk til før og efter Messerne til klargøring og afrydning. Forældre 
der venter på børnene til undervisning kunne spørges til afrydning. Vi kan prøve med at 
lave lister igen. Det kunne også prøves med at gå på omgang med sprog grupperne til 
afrydning, og finde nogen til klargøring. 

5. Hvem genopstiller til menighedsråd? 
Til kirkekaffe kan gøres opmærksom på, at én fra hver sprog gruppe kunne være medlem i 
menighedsrådet. Der skal findes 4 nye kandidater. 
Genopstiller: Peter, Margrethe 
Genopstiller ikke: Helena, Susanne, Maria, Wael 

6. Fastelavn 27. februar 
Der serveres æbleskiverne og gløgg. Helena spørger Amer om at købe slikposer og 
kakao. Peter spørger George om tøndeslagning. 

7. Arbejdslørdag 
Næste arbejdslørdag 12. februar kl. 9-11 
- Gøre rent i menighedshuset 
- Gøre rent i kirken 
- Lister til forsatsvinduer som skal sættes på, og opbevarer dem i skabet 

12. marts kl. 9-11 
- gøre rent i opbevaringsrummet ved vasken i sakristi 
- se på toilettet i kirken 

8. Evt. 
Flytte fyrfadslys stativ tilbage  
Den nuværende placering for fyrfadslys stativ er lidt besværlig, og det flyttes tilbage ved 
Maria alter. Der kan gives nogle måneder, hvorefter filter tjekkes. Der kan laves en lille 
besked på forskellige sprog, at der kun bruges lys som kirken har indkøbt og med tak for 
bidrag. 

9. Næste møde 
Tirsdag 8. marts 2022: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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