
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. 8. marts 20222, kl. 19:00 
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 godkendt.                 

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

3. Synode - hvad gør vi i praksis? 
Der kan laves grupper med opsamling fra hver af dem, og der kan printes materiale til hver 
gruppe. P. Michal vil lave et udkast.  

4. Kirkekaffe - hvordan går det? 
Lars Bo står for at lave kaffen. Helena har stået for at der er mælk og for at sætte kopper 
og tallerkner på rullebordet. Men der er brug for at andre hjælper til med klargøringen. Der 
er god hjælp med at få hældt kaffe på kanderne, men det går mindre godt med afrydning 
efter kirkekaffen. Der er også brug for, at der er en som kan hjælpe med støvsugningen 
under afrydning. Det skal afprøves med at hvert bord på skift skal stå for afrydningen, som 
kun vil være 1 gang om måneden for hver.  

5. Orgel trænger til at blive stemt 
Der er noget galt med mindst én af piberne. Orgel blev stemt for ikke så længe siden, og 
plejer at blive stemt 1 gang om året. Der er mange fra menigheden, som gerne vil donere 
til lønningen af organisten.  

6. Voksenkatekese 
Tirsdag 22. marts kl. 19 med Messe kl. 18:30 
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7. Arbejdslørdag 
Næste arbejdslørdag 12. marts kl. 9-11 
- lister skal sættes på fortsatsruderne 
- rydde op i skabet i kapellet, og stille ruderne derind 
- trailer til at køre juletræerne væk. Helena og hendes mand kan gøre det 
- gøre rent i køkkenet og på toiletterne  

Arbejdslørdag 9. april kl. 9-11 
- rengøring i Kirken 

Affugter samler fortsat 1/2 liter vand fra skabet ved vasken i sakristiet. Der skal renses og 
males med water stop. Det kunne gøres i tiden tættere på sommeren, hvor det er varmere.  

8. Evt. 
Sogneblad 
Udgives inden påske med deadline 8. april 

Påskens Messetider og liturgier 
Skærtorsdag kl. 17 med efterfølgende vågenat til langfredag 
Langfredag korsvej kl. 14:30, og liturgi kl. 15 
Påskenat kl. 22 
Påskesøndag kl. 10:30 

9. Næste møde 
Konstituering af det nye menighedsråd 3. april
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