
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. 16. november 2020, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Maria Mehakovic og Margrethe Juulsgaard.  
  Jurjen var til stede for at tale om økonomi. 
Afbud:   Katherine Larsen, Susanne Karlsen og Wael Somo  
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

Økonomi ved Jurjen 
Situationen for 1. halvårs regnskab 
• Gaver - højere 
• Kollekt indsamlet - mindre (kan være pga covid-19) 
• Formålsbestemte gaver - mindre 
• Indtægter - mindre end forventet 
• Forsikringer - mindre 
• Varmeudgifter - bedre 
• Udgifter til hostier og blomster - mindre 
• Bygningsudgifter - mindre 

Under kirkeskat er der kommet udgift på kontoen til 15% overskud af ejendomme. 
Margrethe spørger bispekontor om hvorfor. 

Et underskud på omkring 26.000 kr. Men hvis vi havde haft de udgifter, som vi plejer at 
have, så kunne vi have et problem. Vi må afvente årsresultat og se hvordan situation er. 
Hvis det ikke ser godt ud, så må vi spørge menigheden, om den kan betale 2% i stedet for 
1% kirkeskat.  

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

2. Status på indsamling 
Hos bispekontor: 7.830 kr. pr. 31/10 
I alt: 107.624 kr.  
Restbeløb: 48.151,60 kr. 

Der skal gøres opmærksom på, at muligheden for donation med skattefradrag udløber 
sidst i december. Orientere om at sidste frist bliver 18. december, så de som gerne vil kan 
nå det.  
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3. Handleplan hvis een/flere med messefunktion corona rammes 
P. Michal har modtaget nogle informationer, som sendes videre til menighedsråd, og 
lægges ud på Facebook og hjemmesiden. Hvis p. Michal eller diakon Hazem bliver smittet, 
vil det blive meldt ud. Hvis p. Michal blev smittet, kunne Hazem holde Ordets Gudstjeneste 
eller P. Michal kunne livestreame Messen. 

4. Stephen Holm vil gerne celebrere Julenatsmessen i Vor Frue 
Vi må se om der evt. kommer en udmeldning fra bispekontoret om, hvordan 
Midnatsmessen bliver under corona. P. Michal kan kontakte Niels Engelbrecht angående 
dette. Umiddelbart kunne det lade sig gøre, at Stephen Holm kunne fejre denne Messe. 

5. Hvad gør vi for ikke at være for mange til Messen (vi risikerer 2.500 kr. i bøde til 
de tilstedeværende og evt. Messeforbud) 
Måske kan der udvælges nogle personer til at vise folk på plads. Der kan gøres mere 
opmærksom på regler om begrænsning af pladser i kirken. Helst at personer sidder 
forskudt, og om at have mundbind på ind i kirken. Hvis familier sidder samlet på en bænk, 
skal bænken bagved holdes fri. På søndag kan Peter hjælpe kl. 10 og Helena kl. 12. 

6. Kort med MobilePay nr. 
Der kan lægges nogle sedler med MobilePay nr. til kollekt på det lille bord ved indgangen, 
som folk kan tage og beholde.  

7. Bestilling af 2021 kalendere (hvordan gør vi nu menigheden ikke mødes til kaffe) 
Helena vil gerne ringe til nogle, og spørge om de gerne vil have kalenderen. Peter og 
Helena kan også stå ude ved døren efter Søndagsmesserne, og spørge om folk er 
interesseret i en kalender. P. Michal kan under Messens meddelelser gøre opmærksom 
på, at Peter tager imod bestillinger.  

8. “Sidste vilje” kampagne + 9. Kirkeskatfremstød 
Peter har modtaget information om en kampagne, hvor folk kan testamentere penge til 
kirken. Der gøres opmærksom på dette og kirkeskat på hjemmeside og Facebook. 

10. Voksenkatekese 
Næste gang skal vente til efter Nytår. Dato kan aftales på næste møde.  

11. El i sideskibet - koret 
Loui har udskiftet fatninger. Hvis stigen er høj nok, kan han også udskifte pæren i koret. 
Projektet er i gang. 

12. Arbejdslørdag 
Næste arbejdslørdag 12. december. Kasia kan organisere rengøringsgruppen. 
Rensning af ampler så de kan sættes til salg.  
Husk tjek af de andre ting der blev gemt. 
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13. Adventsretræte 
19. december kl. 10-14 i Slagelse. Holbæk har deres egen. 

14. Evt. 
Advent og Jul 
Adventskrans: Spørge Nadia om hun fortsat vil stå for det. 

Julekrybbe og Juletræ: Maria kan spørge Elzbieta om hun kunne påtage sig opgaven og 
angånede juletræ. Der skal kun bestilles 1 juletræ. 

Luciaoptog: Tale med George om hvordan det kan arrangeres.  

Frokost med Biskop efter Firmelsesmesse 
Det bliver Biskop og 2 søstre. Menighedsråd kunne spise med. Helena kunne spørge 
Susannes mand om han kunne stå for maden. Peter kan sørge for vin. 

Næste sogneblad 
17.-18. december med tidsfrist 10.-11. december.  
Et notat om Vinyet.  

Caritas 
Tanja har påtaget sig opgaven med at være vores repræsentant.  

15. Næste møde 
Mandag 4. januar 2021: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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