
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. 2. august 2021, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Maria Mehakovic, Susanne Karlsen, Katherine Larsen og   
  Margrethe Juulsgaard.  
   
Afbud:   Wael Somo 
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt.  

2. Indsamling 
Sidste opdatering i juni manglede der at blive indsamlet 40.310 kr. Pr. 2. august mangler at 
blive indsamlet 39.781,20 kr. 

Ang. afvikling på lånet blev 3. rate betalt 30. juli. Sidste rate bliver betalt 29. oktober. 

Fra juni har MobilePay lagt gebyr på hver transaktion. Det er inddelt i intervaller, og gælder 
for alle under samme CVR-nr. For os ligger det på 0,60 kr. for overførsel af hver enkelt 
indbetaling til bankkontoen. 

3. Restriktioner 
Vi går tilbage til 1 Messe om søndagen igen. P. Michal venter på noget konkret fra 
bispekontor. Vi afventer hvilke ændringer pr. 1. august har af betydning for os. 1. 
september fjernes flere restriktioner.  

4. Kirkekaffe 
Det kunne startes langsomt op efter sommerferien omkring 1. september.  

5. Snerydning 
Kommunen har opsagt ordningen. Margrethe tjekker op på forsikring om den dækker hvis 
nogen skulle falde på glat fortov og i forbindelse med snerydning. Det skal undersøges om 
et andet firma kunne overtage snerydningen, og hvad prisen ville være for det. Peter ringer 
til Dyrhs Skole for at høre, om vi kunne lave en aftale med dem om snerydning.  
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6. “Normal” indsamling af kollekt 
Fra næste søndag kan vi godt gå tilbage til den “normale” måde at samle kollekt ind på 
ved at gå rundt og samle ind. 

7. Titularfest 19. september 
Forhåbentligt kan det arrangeres som det plejer, at hver person/familie kommer med en 
ret. Den sidste søndag i august kunne der laves liste til at folk krydser af/skriver på. En 
anden mulighed kunne være at købe mad/sandwich. Vi kan starte med kirkekaffe 29. 
august for at se hvor mange deltager, og tale med folk om det. Der kan ses på muligheden 
for om de to andre menigheder kunne inviteres. Vi kunne evt. lave noget underholdning 
med fx quiz og mulighed for at vinde præmier, hvor overskud vil gå til et godt formål. 

8. Voksenkatekeser 
Tirsdag 7. september og tirsdag 5. oktober kl. 19. Messe kl. 18:30.  

9. Arbejdslørdage 
Næste gang lørdag 14. august kl. 9-11.  

10. Billeder hjemmeside 
Margrethe har lagt nye billeder ind fra Elzbieta. 

11. Evt. 
Sogneblad 
Til udgivelse før titulærfest med deadline 3. september. 

Skt. Michaels Nat 24. september 
Der er tidsfrist til 6. august om vi deltager. Annelies og hendes kor Meer Musik vil gerne 
optræde. Vi giver kørselspenge og arrangerer noget spisning. P. Michal aftaler tidspunkt 
for hvornår de kan optræde. Messen kan fejres før koncerten. 

Pære i koret 
Den ene pære til venstre i koret (når man ser nede fra kirkerummet) har tendens til at 
blinke. Det skal ordnes med et stillads. Hvis der kunne lånes noget stillads til det som 
Katherines mand har, behøver vi ikke at låne det hele. Der kunne også kontakte en el-
installatør om sådan en opgave kunne ordnes. Peter kan prøve at ringe til Eiland i Høng.  

Skab i sakristi 
Der er fugt i skabet ved siden af vasken, og det skal ordnes. Skabet skal tømmes, 
afvaskes med rodalon og luftes ud samt bruge affugter. Katherine har en affugter vi kunne 
bruge. Bagefter skal der pensles med waterstop/nowater. Det kan være opgave til 
arbejdslørdag. 
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Afløser til blomster 
Maria har ferie hele september, og vil gerne have en afløse til at ordne blomster. Katherine 
vil spørge om Elzbieta vil være interesseret i det. Helena spørger Belinda om nogle af de 
filippinske kvinder kunne være interesseret. 

Organist 
Annelies kunne spørges om hun kan spille til de særlige højtider. 

12. Næste møde 
Mandag 30. august  2021: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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