
VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE 
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse 
tlf. 0045 - 58 52 06 45 
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk 

REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT MENIGHEDRÅDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED 
SLAGELSE 

Tidspunkt:  Tirsdag d. 19. maj 2020, kl. 19 
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. Rengøring af gulve, korsvej, statuer m.m. 
Rengøring er godt i gang. Korsvejen er rengjort, og statuerne skal renses. Maria statue skal helst 
ikke renses med vand, da det ikke er godt for en gipsstatue.


Gulve og tæpper skal rengøres. Tæpper kan rengøres med en tæpperenser, som vi kan leje. 
Tæppet der går op af trappen til hovedalteret, skal også have nyt tape. 


2. + 3. Placering af Josef statue og Kristus statue 
Skt. Josef statue kan stilles på sin oprindelige plads ved Maria alter, og Kristus statue kan 
placeres i højre side, hvor Josef statuen før stod. Der kan afprøves forskellige placeringer.


4. El-orgel 
El-orgelet stilles tilbage i sakristiet, og tages kun frem, når der er brug for det.


5. Udsmidning af diverse overflødige ting 
Vi skal være opmærksomme på, hvad der stilles tilbage under oprydningen. Der kan organiseres 
dage med oprydning og klargøring og evt. planlægges med trailer. Der skal blive ryddet godt ud i 
unødvendige ting. 


6. Hvordan håndterer vi begrænsning af antal kirkegængere? 
Kirkerummets areal skal måles, så vi kan udregne, hvor mange kirkegængere der kan være plads 
til. Præst, ministrant, lektorer og organist tæller ikke med. Hvis vi undgår sang, kan vi have plads 
til flere kirkegængere. Hvis 2 Messer fejres skal vi huske rengøring efter den første Messe.

Antal i menighedssal: 20 

Antal i Kirken: 65


Vi skal have flydende sæbe og papirhåndklæder på toiletterne. De almindelige håndklæder skal 
fjernes. 


Der skal være desinfektionsmidler, til når kirkegængere kommer ind, og der sættes en seddel 
angående dette. Der kan sættes et stativ med håndsprit. Maria undersøger muligheder. 


Vi stiller en kurv ved indgangen til indsamling af kollekt og med nr. til MobilePay.


Plakater fra Sundhedsstyrelsen lamineres og hænges op.


Vi opretter os hos tilmeldningssystem hos Billetto, som anbefalet af Bispekontor for at undgå folk 
går forgæves. 
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7. Hvordan får vi indsamlet ca. 95.000,00 kr.? 
Det er muligt at få en konto hos bispekontor, som kan bruges til donationer, så man kan få 
skattefradrag. P. Michal spørger om vi kan få sådan en konto.


Der kan sælges rosenkranse, som skal være i poser og ligget i 48 timer. Kan stilles på et bord, og 
folk kan donere. Vi kan se hvordan det går med salget, og kan købe nogle flere bagefter. Pris for 
rosenkrans 100 kr. 


Der kan laves en auktion, hvor menigheden selv tager ting med, som kan sælges. Der gives også 
et beløb for en bodplads. Folk kan komme med forskellige ting, men skal selv tage det med hjem, 
som ikke bliver solgt. Det kan afholdes udendørs. 


Der kan stilles bøger frem til gratis udlevering, og skrive at folk kan give en donation for bogen, 
hvis de ønsker det. 


8. Lynafledning 
Peter blev kontaktet af et lynafledningsfirma. De kunne se, at vi havde en sag hos dem, og 
spurgte om det var bragt i orden. Der skal være 2 lynafledninger, og vi har 1. Det er ca. 7-8 år 
siden, der var talt om det, og der er er usikkerhed, om det er ordnet. Peter spørger Allan 
angående dette.


9. Evt. 
Der skal findes en løsning på at få udskiftet pæren i koret. 
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