
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. 28. september 2020, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Peter Dybdal, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski,  
  Katherine Larsen, Susanne Karlsen og Margrethe Juulsgaard.  
Afbud:   Wael Somo, Maria Mehakovic  
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

2. Status på indsamling 
Indsamling bankkonto og MobilePay: 91.214,40 kr. 
Indsamling konto hos bispekontor: 800 kr.  (indsat 24/8) 
I alt: 92.014,40 kr. 

Mangler: 63.760,60 kr. 

Kasia kan lave indkøb sidst i oktober af forskellige ting, hvor salget kan gå til 
indsamlingen. 

3. Hvad gør vi hvis restriktionerne strammes yderligere? 
Vi venter til hvad bispekontoret melder ud, hvis der kommer flere stramninger. 

4. Høstfest, er der noget vi mangler at tale om? 
Ingen auktion i år men der skal samles ind til sponsorbørnene (ca. 5.900 kr.). Det skal 
nævnes, at der kan betales med MobilePay eller kontant. Indsamlingen kommer til at 
foregå over flere søndage.  

5. Status på el-lys ved Maria alter 
Kasia kontaktede firmaet, men de laver ikke længere el-lys stativ. Hun har fundet et andet 
firma, som laver dem i 3 forskellige størrelser og til alle slags mønter, men priserne er 
højere. Det kan undersøges, om der er et firma i Tyskland. 

Indtil videre kan det eksperimenteres med stagen til fyrfadslysene. Den stilles ude i 
våbenhuset, mens pengekassen og kurv med fyrfadslys stilles inden for døren.  
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6. Arbejdslørdag, hvad gør vi i praksis? 
Der skal findes et par opgaver, som skal laves til den kommende lørdag. Efter Messen om 
søndagen kan der tales med folk om, hvilke opgaver der skal laves. 
- Ukrudt (Kasia og Zofia har ordre på ukrudtsmiddel. Evt. kan en ukrudtsbrænder 

benyttes)  
- Flytte grus fra nede ved vejen til længere op ad indkørslen 
- Fjerne ting ned fra tårnet (ting ødelagt af sod, lampekupler, billeder m.m.) 

Næste arbejdslørdag 10. oktober kl. 9-11. 

7. Bibelaftner/voksenkatekese 
Det første emne bliver “Vejledning i at finde rundt i Tidebogen”. 
Voksenkatekese: 20. oktober kl. 19:00 med Messe kl. 18:30. 

8. Spots i koret 
Projektet er i gang. 

9. Evt. 
Klokkerne - ny motor 
Peter har kontaktet Thubalka og taget imod tilbuddet. Han kontakter dem igen for at høre, 
hvornår de kan komme og udskifte motoren. 

VVS’er til udskiftning af filtre 
P. Michal har talt med VVS’er. Han kan udskifte og rense systemet tidligst tirsdag 6/10. 
Sidste år kunne der ikke renses under gitteret, og vi har fået forespørgsel om nogen fra 
menigheden kunne hjælpe med at fjerne gitteret. Det kan undersøges på på søndag efter 
Messen, hvordan det kan fjernes.  

Der kan laves et dække til over gitteret for at “styre” varmen ud mod kirkerummet. VVS’er 
vil også tænke over, hvordan det kan gøres.  

Særlige kollekter 
Da Kirkerne var lukket, kunne vi ikke samle ind til “Bispedømmets teologistuderende” og 
“Bonifatiuswerk”. Der samles ikke så meget i kollekt, men der kan tages et gennemsnit af 
tidligere indsamlet kollekt til de 2. 

10. Næste møde 
Mandag 16. november 2020: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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