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

1. Godkendelse af referat  
Referat blev godkendt. 

2. Opfølgning fra sidst  
Flag 
Helena arbejder på at indkøbe paveflag. 

Hævning af salmenummertavlen 
Katherines mand har kigget på det, og sagt at det ikke er lige til at gøre. Det skal ordnes af 
en person, som ved hvordan det skal gøres. Muren skal repareres bagefter 
(murerarbejde). Det ville være bedst, hvis en murer kunne gøre det. Katherine kan tale 
med sin mand, om han kan gøre det.  

VVS til varmeanlægget 
VVS’er har kigget på det, og skulle sende en anden konsulent. Han vil kontakte p. Michal 
igen. 

Bemaling af statuer 
Vi er nødt til at rense statuerne og male dem igen. Der skal findes en bedre placering til 
Kristus statuen. Vi kunne prøve at placere statuen i våbenhuset. Hvis der skulle ske noget, 
må vi handle på det. Som start kan statuerne renses og males i en hvid grund maling. Der 
skal findes en professionel til at male dem i farver. 

Radiator i køkken 
Radiatoren er utæt. Det var en brugt radiator vi fik, så der skal købes en ny. Helena kan 
spørges, om hendes mand kan købe en ny og sætte den op. Peter kontakter Helena. 

Udhængsskab 
Peter har opslagstavler som skal males, og regner med at sætte dem op i løbet af 
kommende uge. 

Annoncering om ikke forurenende lys (igen) 
Peter og p. Michal har fortalt om det. De små fyrfadslys er skiftet. Alan og Lars Bo skal 
skifte de høje lys på altrene. De gamle lys kan bruges udenfor til fx Sct. Michaels Nat. Til 
olielamperne er der indkøbt ny olie som ikke sode, men det bedste ville være palmeolie. 
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3. Orgel situationen - hvad gøres her og nu? 
Katherine vil tale med skadedyrsbekæmper, om de kan hjælpe med problemet med 
borebiller. Det kunne udsætte problemet. Et godt men brugt orgel koster ca. 150.000 kr. Vi 
kan spørge om bispekontor kan hjælpe med støtte til et nyt orgel. Der kan fx skrives til 
Thomas Larsen om projektet. P. Michal vil tale med p. Niels Engelbrecht om det.  

4. Fondssøgning mht. maling af kirken/indkøb af nyt orgel 
Først skal vi finde ud af, hvordan vi skal formulere brevet til fondssøgning. P. Michal vil 
kontakte p. Gregers om, hvordan de søgte fondsmidler.  

5. Arbejdslørdagsopgaver 
Næste arbejdslørdag er 14/9 kl. 9-11. På søndag skal der gøres opmærksom på 
arbejdslørdag, og hvilke opgaver der er. 
• Væggen i sideindgangen skal repareres og males.  
• Der skal kigges på sidemuren af menighedshuset, hvor der mangler puds.  
• Der er skæve fliser ved gangen til sakristi og i kirken, som skal rettes på plads.  
• Der skal ses på indkørslen, hvordan den kan fikses. Men hvis det skal laves ordentligt, 

så skal der noget stabil under.  
• Hovedindgangstrappen skal fuges.  
• Der er problemer med lamperne ved Maria altret. I første omgang kan vi prøve at skifte 

pæren. Hvis de går hurtigt ud, så må vi have fat i en elektriker. 

6. Evt. 
Sct. Michaels Nat 27. september 
Der er koncert kl. 19 med Det danske Hildegard Ensemble. De øver sig fra ca. kl. 18. Der 
skal måske sørges for noget spise og drikke til dem efterfølgende. Der er messe kl. 21 og 
kirken er åben fra kl. 17 til kl. 24. Der skal tales med  Elzbieta om lysene udendørs.  

Høstfest søndag 6. oktober 
De gaver som bliver bragt til auktion skal være rigtig høstvarer på en eller anden måde; 
gaver som kan spises eller drikkes. Der tales med banken om MobilePay. 

Flagning 
Der skal aftales hvornår, der skal flages, og hvem der skal være ansvarlig for flagning. Det 
pavelige flag kan anvendes til særlige højtider. Dannebrog kan anvendes på alle søndage 
og ved begravelse. I vintertid kunne flaget tages ned efter messen.  

Parkering 
Der kan tales igen med de personer som parkerer om at vise hensyn. 

7. Næste møde  
Søndag 13. oktober: Menighedsrådsmøde kl. 12:00.   
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