
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. 13. juni 2022, kl. 19:00 
Sted:     Præstegården 
Til stede:     Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal, Lars Bo Jensen, Delima  
  Sebamalairashan, Sahlee Dieu, Katherine Larsen og Margrethe  
  Juulsgaard  
   
Afbud:    
Referent:    Margrethe Juulsgaard 

1. Godkendelse af referat 
Referat godkendt.                 

2. Kristi Legems og Blods Fest, 19. juni 
Der er styr på, hvem der pynter blomster. George bliver spurgt, om han vil gå i forvejen og 
vise ruten. Samle børnene til at gå med blomster. Der vil ikke være kirkekaffe bagefter. I 
tilladelsen til processionen er der et forbehold, at vi ikke må bruge megafon. 

3. Rengøring 
Organisering af rengøring i både menighedshus og kirke. Katherine’s hold gør det en gang 
om måneden. Samle støvsugning og rengøring af toilet til oprydning efter kirkekaffe.  

4. Havearbejde 
Det kunne måske være en idé at hyre en professionel havemand 2-3 gange årligt (forår og 
efterår). Katherine forhører sig om hvor meget det vil koste. Evt. udsætte det til senere. 
Der kunne arrangeres en havearbejdslørdag. Peter forhører sig om ukrudtsmiddle til at 
sprøjte i indkørsel. Græstrimmeren skal have udskiftet snor. Peter spørger Wojtek om 
beskæring af buksbom. 

5. Blomster i kirken 
Det kan måske arrangeres efter plan i lighed med lektorliste. 2 har meldt sig til at kunne 
gøre det, og der kan samles flere til en liste. 

6. Indkøb af ny støvsuger 
Støvsugeren fungerer ikke mere, og der bliver købt en ny.  
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7. Maling af statuer 
Peter har ringet til Vibe’s Malerfirma for at indhente tilbud om maling af statuerne i deres 
originale farver. Peter forhører sig også hos en tidligere elev, om denne kunne gøre det. 

8. Kirkeskat 
Der er kampagne i uge 43-46 i samarbejde med bispedømmet, som vi vil deltage i. Det vil 
ligne det brev, som blev sendt ud sidste år. Der er modtaget mail om, at vi er faldet i 
procent i kirkeskat, på trods af at vi har haft kampagne. Det kan skyldes corona tiden. 

9. Aktivering af børn og unge (og nye konvertitter) ift. synodesnak 
Der kan gøres opmærksom på DUK sommerlejre, samt lave en kampagne om at tilmelde 
børnene til DUK og lave en lokal forening. Der kan f.eks. arrangeres overnatning i 
menighedshus. Konfirmander kan opfordres til at være ministranter. Inkludering af nye 
konvertitter hvor de kan introduceres til nogle fra menigheden.  

10. Voksenkatekese 
30. august kl. 19 med Messe kl. 18:30. 

11. Arbejdslørdag 
Det skal gøres mere specifikt, hvilke opgaver der skal løses, og at det ikke nødvendigvis 
skal være om lørdagen, men mere hvornår det kan lade sig gøre. Næste arbejdslørdag 
bliver efter sommerferien. 

12. Evt. 
P. Michals ferie 
25/7 - 18/8, 3 Søndagsmesser med vikar 
P. Michal laver en oversigt på, hvornår hvilken affaldscontainer skal stilles frem til 
afhentning. 

13. Næste møde 
Mandag 23. august 2022: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30. 
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