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Lyset i november? - af p. Michal Bienkowski

Mange mennesker beklager sig over november-dagenes tristhed: for lidt lys – for mørkt, for meget regn og vindblæst, 
for koldt og for kedeligt. Man har enten lyst til at rulle sig sammen, ligesom nogle planter gør, at dykke under dynen 
og gå i vinterhi, som nogle dyr gør for at overleve den kommende tid helt stille og roligt, eller i hvert fald på en nedsat 
fart. Hos ikke så få mennesker melder tristheden sig i skikkelse af depressive tilstande. 

Alligevel… 

… behøver man ikke at gennemleve denne tid, som en periode, der helst hurtigst muligt bare skal overstås. Den har 
sin charme. Muligvis kræver den en øget opmærksomhed, for overhovedet at blive opdaget, men den findes. 

Pave Frans opmuntrer os både til at øse og til at stråle af glæden. Af Evangeliets glæde. Også på denne tid, som 
føles mørk, våd, kold og trist. Denne glæde har mange ansigter. Den udstråler lys og varme. Den fylder vore hjerter 
med håbet. Den lige overståede højtid for Alle Helgen kan med rette betegnes og erfares, som en afglans af Påskens 
herlighed: Den opstandne Kristi sejr over døden meddeler sig til de mennesker, som er sovet hen i Ham. Hans 
himmelske herlighed er ikke længere alene Hans, men også de efterhånden talløse menneskers – fordi Kristus 
gavmildt deler den med dem. Og Han har tænkt sig at dele den med os alle. Også den så refleksionsrige Alle Sjæles 
dag, hvor vi både mindes og beder for alle vore afdøde, indskriver sig i november månedens mørke dages lys og 
varme. Den bringer os og vore kære afdøde tættere på hinanden. Tættere i Herren. Tættere på håbet om et glædeligt 
gensyn. Tættere ved bevidstheden om, at vor forbøn for dem indskriver sig i Jesu Kristi forsoningsoffer for dem (og for 
os selv egentligt). 

Jeg nævner her kun få – ud af mange – lyse eksempler, som man kan sole sig i, mens dagene er korteste, vådeste, 
mest blæstfyldte og koldeste. Som troende mennesker er vi privilegerede ved at kunne læne os (aktivt!) både til den 
tids nævnte og mange andre lyse punkter. Evangeliet – Det glædelige Budskab – forstået både som Guds livsgivende 
ord og livet i praksis - er et vidunderligt redskab dertil. Evangeliets glæde (hverken som Guds livsgivende ord eller 
som livet i praksis) bringer os ikke i illusionernes verden uden problemer og smerte. Den giver os styrken til også at 
kunne se lyset, selvom vi ikke nødvendigvis skånes for prøvelser. 

Må denne glæde, ikke blot en billig fornøjelse, men glæden i sin mest ægte udgave præge vor hverdag og gøre sig 
tilgængelig for andre – også igennem os.

Pastor Michal Bienkowski
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Menighedsrådet orientere - af Allan Hansen 

Kære menighed

Hermed et resume af de væsentligste ting, som vi har arbejdet med i menighedsrådet siden det sidste blad udkom.
  
Økonomi

Halvårsregnskabet viste et underskud på DKK 50.000,- som er større end budgetteret. Det større underskud skyldes, 
at bl.a. udgifter til varme og udgifter til bygningsvedligeholdelse har været væsentlig højere end forudset, samtidigt 
med at kirkeskatteindtægterne er skævt fordelt over året, idet der erfaringsmæssigt kommer relativt flest penge 
ind i det sidste kvartal. Selvom der således er udsigt til, at det endelige årsresultat måske forbedres noget, står det 
dog helt klart, at det er tvingende nødvendigt, at vi får øget vores kirkeskatteindtægter markant fremover, jævnfør 
indlægget fra Jurjen de Boer andet sted her i bladet.

Studiekredse

Vores studiekredsaftener er i gang igen. Møderne bliver afholdt kl. 19:00 på udvalgte mandage. I øjeblikket drejer 
studiekredsene sig om pavens meget tankevækkende og inspirerende bog ”Evangeliets Glæde” (Evangelii Gaudium). 
Fremmødet har for det meste været godt, men vi kunne sagtens være endnu flere. Alle er meget velkomne. 

Ældreklub

Ældreklubbens møder finder sted hver den 3. torsdag i måneden. Der startes med messe kl. 12:00; derefter spiser vi 
den medbragte frokost sammen, og der afsluttes med et lille foredrag, en film, eller tilsvarende. 

Det er den faste garde der deltager i møderne, men også her kunne vi sagtens være flere. Så alle der har mulighed 
for at deltage opfordres også her til at møde op til nogle særdeles hyggelige arrangementer. Man behøver ikke være 
særligt meget ”ældre” for at deltage.

Projekter

Kapel
I løbet af sommeren har vi fået understøget tegltaget over kapellet. Så problemet med fygesne på loftet skulle nu 
være løst. Samtidig har vi selv oplagt ekstra isolering på loftet over kapellet. Isoleringen har vi fået gratis. 

Endvidere er der indkøbt forsatsruder til opsætning over de 5 blyindfattede vinduer i kapellet.

Disse tiltag forventes at medføre en ikke ubetydelig varmebesparelse og samtidig et mere behageligt indeklima i 
rummet.

Kor
De fire projektører til oplysning af koret er blevet udskiftet. Halogenpærerne i de 4 gamle projektører var udbrændte. 
Projektørene er nu udskiftet med nye projektører med diodelys. De nye diodelys har en væsentlig længere 
holdbarhed og et væsentlig lavere strømforbrug. Så udskiftningen forventes fremover at medføre en mærkbar 
besparelse. 

Sideskib
De tidligere utætheder i taget over sideskibet ved Maria altret har medført fugtskader på malingen på væggene og 
i loftet (hvælvingerne). Malingen er misfarvet og er flere steder skaldet af. Menighedsrådet har derfor besluttet at 
igangsætte en renovering. Arbejdet påregnes udført som frivilligt arbejde, således at vi kun får udgifter til indkøb af 
maling, mv. 
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Klokker
Lejerne for især den ene af klokkerne i klokketårnet er tilsyneladende blevet så slidte, at der opstår en kraftig banken 
når klokken svinger. Det ser derfor ud til, at vi står over for en ikke helt billig snarlig reparation.

Krucifiks
Som besluttet ved det seneste informationsmøde, jævnfør det sidste sogneblad, er den gamle siddende Jesus figur 
afmonteret og korset fremstår nu som et bart kors.

Forskellige forslag til ophængning af et nyt Kristi korpus er løbende blevet drøftet i menighedsrådet. Planen er 
stadigvæk at fremlægge konkrete forslag ved et senere fælles orienteringsmøde.

Høstfest
Vi fejrede høstfest sidste søndag. Traditionen tro blev høstgaverne bortauktioneret under kirkekaffen efter messen til 
fordel for vores 2 sponsorbørn i Børnefonden, Jennifer i Guatemala og Jason på Philippinerne. Med George som den 
inspirerende auktionarius endte vi med et flot resultat på DKK 13.000,-   

Når Børnefonden er betalt, bliver der et mindre beløb til overs, som ubeskåret vil blive donneret til henholdsvis 
Missio-Danmark og til Caritas.

Arbejdsgrupper
Arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper er inde i en god gænge. Det gælder også for kirkekaffegruppen og for 
fremmødet til de månedlige arbejdslørdage.

Det kan ikke siges for ofte: Uden det frivillige arbejde ville vi være meget ilde stedt. Derfor skal alle der bidrager på 
den ene eller anden måde med en frivillig indsats have stor tak.

Men vi kunne godt have brug for endnu flere hænder. Det gælder især for rengøringsarbejdet, arbejdslørdage og 
kirkekaffetjenesten. Så opfordringen er stadigvæk, at endnu flere melder sig under fanen.  

Med hilsen
Menighedsrådet
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Kirkeskat november 2014 - af Jurjen de Boer

Det går ikke så godt med kirkeskat-bidragene, som vi havde håbet på. 

Vi havde den 1. juli 2014 et underskud, som er større end budgetteret, blandt andet på grund af manglende 
indtægter. Kirkeskat-indtægterne stiger ikke som vi havde håbet på. Det andet kvartal havde vi 3.500 kr. mindre i 
indtægter end sidste år.

Hvis du ikke betaler kirkeskat, så håber vi på, at du vil tilmelde dig. Hvis du allerede betaler kirkeskat håber vi på, at 
du vil overveje at betale 25 % (en fjerdedel) mere. 

Nedenstående tabel viser, hvad 25 % ekstra kirkeskat betyder. Hvis du f.eks. betaler hver måned 100 kr., så vil det 
være dejligt, hvis du fra nu af kunne bidrage med 25 kr. ekstra pr. måned.

 
Kontakt:
─ Jurjen de Boer, tlf.: 58 52 28 69, e-mail: yurideboer@get2net.dk
─ Lilian Munch Jakobsen, tlf.: 3355 6012, e-mail: lj@katolsk.dk
─ Hjemmeside: www.katolsk.dk/kirkeskat

På forhånd tak!

Jurjen

Beløb nu Fremtidige beløb
100 125
200 250
300 375
400 500
500 625
600 750
700 875
800 1.000
900 1.125

1.000 1.250
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Ældreklubben - af Karen Zieler

Lidt om menighedens Ældreklub

Ældreklubben mødes den 3. torsdag i måneden, hvor vi kl. 12:00 starter med messe, hvorefter vi spiser vores 
medbragte mad, og så bliver vi underholdt af film eller andet godt, og så slutter vi kl. 15:00 ca.

Sidste gang før jul har vi det lidt festligere med “købe-smørrebrød” og en snaps dertil, og sidste gang før 
sommerferietiden havde vi sidste år en udflugt til helligkilder i nærmere og fjernere egne, hvor vi kørte fordelt på 
private biler, og anført af den yderst kompetente amatørhistoriker Børge Juulsgaard.

I år gik turen til 5 kirker med kalkmalerier. Vi startede med den nærliggende Gerlev kirke, hvor vi beundrede de 
mange pragtfulde kalkmalerier, hvoraf de ældste stammer helt tilbage til omkring 1250, og mange (tydeligere) 
stammer fra ca. 1450, signeret af “Morten Maler”. Herfra kørte vi til Sorø Klosterkirke med kongegrave og gravmæler 
af bl.a. Holberg og Ingemann. Så gik turen til kirken med de 2 tårne: Fjendeslev, hvor vi bl.a. så kalkmaleri af kirkens 
bygherre, Asser Rig og fru Inge, der rækker kirken til Gud, der kun vises med en velsignende hånd. Da det blæste 
meget kraftigt, havde vi fået lov til at benytte Sankt Knuds kirkes menighedslokale i Ringsted til at fortære den 
medbragte mad, og der nød vi også Rosas hjemmebagte vandbakkelser og Børges snaps. Herfra kørte vi til Sankt 
Bendts Kirke, hvor vi bl.a. mindedes Knud Lavard og dronning Dagmar, hvis kors var udstillet der. Mange af os bærer 
dette kors. Som sidste kirke besøgte vi Vigersted kirke, hvor et af de mange herlige kalkmalerier viser Knud Lavard, 
der var hertug i Slesvig, og som på billedet helgenkåres af Gud, medens medlemmer af de håndværkerlaug i Slesvig, 
som han var beskyttet af, ser til i baggrunden. Hans drab skete i den nærliggende Haraldsted (hvortil vi jo har valfart 
hvert år) og vi sluttede turen med at fejre messe med pastor Michal i kapellet i huset ved klosterruinen, hvor Ruth og 
Maria med vanlig gæstfrihed bød os velkomne, og trakterede med kaffe og kage.

Hermed sluttede en yderst vellykket tur, som alle var begejstrede for, og igen anført af Børge med hans sædvanlige 
meget kompetente ledelse.

Alle ældre er meget velkomne i klubben.



6

Oktober måneds helgen - af Karen Zieler

Tøger fra Vestervig, festdag den 30/10

Tøger blev født i året 1000 i Tyskland- i Thyringen-, men rejste til England for 
at studere teologi. Da han blev præsteviet, skete det i Norge, hvor han på 
grund af sin fromhed blev kapellan for Kong Olav, han som fik tilnavnet “Olav 
den hellige”, og som blev dræbt ved Stiklestad.

Senere drog Tøger til Danmark som missionær, og han bosatte sig i Vestervig, 
hvor han byggede sin lille kirke og levede på en sådan måde for kirken og 
dens medlemmer, at han blev betragtet som en helgen.

Hans relikvier blev senere overført til den stedlige klosterkirke, da Vestervig 
blev oprettet som bispesæde, og da bispesædet blev flyttet 
til Børglum, flyttede relikvierne dertil. 

Tøger døde i 1065.

        
                      Figur af Skt. Tøger udført af Gunnar Gade.     
                      Står i Vrensted kirke.          
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Børn og unge

Opstartning af ministrantgruppe
Har du været til 1. Kommunion, og har du lyst til at tage del i messen på en sjov og udfordrende måde, så er 
ministrantgruppen lige noget for dig. Som ministrant kommer du til søndagsmesserne og tjener Gud ved at udføre 
forskellige ministranttjenester til stor glæde for både menighed og præsten. I ministrantgruppen vil du blive undervist 
i de forskellige ministranttjenester, og blive inviteret til forskellige aktiviteter, hvor vi f.eks. vil se film, spise pizza eller 
tage ud at bowle.

Både drenge og piger kan blive ministrant, og det er ikke en pligt. Har du prøvet, og syntes ikke at du kan lide det, så 
har du lov til at sige fra. Du behøver ikke at kunne hele messen udenad, det vil du lære i ministrantgruppen.

Har du lyst til at være ministrant, så tag kontakt til p. Michal eller George. 

Kom og prøv at være en del af et stort fællesskab!

 

Undervisning efterår 2014                           Undervisning vinter 2015                           Undervisning forår 2015 
  2. november                                                  11. januar                                                                8. marts
16. november                                 25. januar                                                         22. marts
30. november                (8. februar forberedelse til fastelavn)          12. april
14. december                                                    15. februar fastelavn                                 26. april
                        22. februar                                               10. maj 

Der er Familiemesse hver første søndag i måneden.
       
Første Hellige Kommunion 
Kristi Himmelfartsdag torsdag 14. maj 2015 kl. 10:00-11:00
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Kontaktinformationer

Sognepræst 
P. Michal Bienkowski 
Frederiksgade 7 
4200 Slagelse 
Tlf.: 58 52 06 45 
Mobilnr.: 20 72 89 51 
Email: mb@katolsk-vestsj.dk

Menighedsrådsformand 
Allan Hansen
Tlf.: 58 19 23 77
Email: guia-allan@stofanet.dk

Næstformand og repræsentant i Katolsk Medie Forum
Helena Baszkiewizc
Tlf.: 40 71 91 93

Kasserer
Kathrine Larsen
Email: larsen-family@live.dk 

Kateket, undervisning af børn og unge
George Bachous
bachous@privat.dk

Organist og korleder 
Merete Kjærsbo 
Tlf.: 23 38 72 48 
Email: bmkjaersbo@gmail.com

Webmaster og redaktør
Margrethe Juulsgaard
Email: master@katolsk-vestsj.dk

Sognets hjemmeside: www.katolsk-vestsj.dk 
Du kan også finde os på facebook – søg på ’Katolsk Vestsjælland’

Ønsker du at skrive et bidrag til sognebladet, er du velkommen til at sende det til redaktøren. 


