
VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE 
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse 
Tlf. 0045 - 58 52 06 45 
E-mail: mb@katolsk-vestsj.dk  

REFERAT AF MENIGHEDSRÅDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED SLAGELSE 

Tidspunkt: Tirsdag d. 23. august 2022, kl. 19:00 
Sted: Præstegården 
Til stede: Paster Michal Bienkowski, Peter Dybdal, Delima Sebamalairashan, 		
	 	 	 Sahlee Dieu, Katherine Larsen og Margrethe Juulsgaard 
Afbud: Lars Bo Jensen 
Referent: Margrethe Juulsgaard


1. Godkendelse af referat 
Referat er godkendt.


2. Blomster i kirken 
Turnusliste er ikke taget i brug endnu, hvor der er 4 på listen indtil videre. Delima står for 
listen, og vil prøve at igangsætte fra september. Krukkerne med palmer kan flyttes ud i 
sommermånederne og ind i vintermånederne. 


3. Rengøring 
Det går lidt bedre, og hvis der kunne være lidt flere til at hjælpe, kan det opdeles i to hold. 
Når der er undervisning, skal der også huskes at gøre rent i undervisningslokalet. 
Katherine har en gruppe, og aftaler internt hvornår det kan gøres. Det skal siges mere 
tydeligt (gøre opmærksom på), at rengøring efter kirkekaffe også indebærer støvsugning, 
rengøring af toilet, tømning af skraldespande. Sahlee kan også samle en gruppe, og det 
kunne gøres det på skift.


4. Maling af statuer 
Peter har talt med malerne, og de vil vende tilbage senere. En tidligere elev kan desvære 
ikke hjælpe med det. Vi venter med opgaven til senere, da det ikke haster.


5. Kirkeskattekampagne (uge 43-46) 
Vi fik ikke nogen forhøjelse efter sidste kampagne, og gik faktisk ned i antal 
kirkeskatbetalere. Næste kampagne udsendes direkte fra bispekontoret. Det skal 
meddeles til menigheden, når tiden nærmer sig. Margrethe undersøger hvordan det går 
med kollekt via MobilePay, og hvordan forskellen er før og efter corona tiden.
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6. Nye småsten mellem kirke og menighedshus 
Katherine kan spørge sin mand, om at lave et overslag på, hvor meget det vil koste at 
fjerne et lag jord/sten og lægge nyt grus, samt om det er stort eller lille projekt. Vi kunne 
måske spørge Veteranhaven, om de kunne udføre arbejdet.


7. Hjemmeside (billeder) 
Der skal flere billeder ind på hjemmesiden. Der kan gøres opmærksom på at 
situationsbilleder fra højtider/begivenheder vil blive lagt ud på hjemmesiden.


8. Nøgler (til nye medlemmer samt ekstranøgle til køkken) 
Tidligere medlemmer har afleveret nøgler, og de kan gives til nye medlemmer. Der findes 
kun én nøgle til køkkenet, og der skal laves en ekstra nøgle, hvis ikke nøglen findes blandt 
de ekstra nøgler p. Michal har. 


9. Orgel  
Orgelstemmer fra Frobenius har stemt orgel, og der er en høj oktav, som ikke bruges ofte, 
der er i stykker, og 2-3 har det ikke for godt. Membraner skal udskiftes. Peter kontakter 
Frobenius om et overslag på hvor meget det vil koste.


10. Voksenkatekese 
30. august kl. 19 katekese og 18:30 Messe.

4. oktober kl. 19 katekese og 18:30 Messe.


11. Aktivering af børn og unge 
4. september starter undervisningsåret, hvor der bliver en familiemesse og velsignelse af 
børnene og kateket. Måske kunne børnene involveres i at læse eller synge. Der kunne 
laves et lille kor, og Delima vil spørge Heidi om hun kan hjælpe med det. Højtiderne kan 
inddrages og lave en sommerafslutning. Der kunne også arrangeres overnatning.


12. Uro før/under messerne 
Der er en fra menigheden, som har gjort opmærksom på, at der er uro før og under 
messerne. Der er især uro, når der er mange gæster ved f.eks. Første Kommunion, som 
ikke er vant til kirkegang. Der kan høfligt gøres opmærksom på stilhed i kirken.


13. Arbejdslørdag 
10. september kl. 9-12, der er barnedåb kl. 11

Konstruktionen ved klokkerne er meget rusten, og er nødt til at blive repareret. Der skal 
også gøres rent deroppe. Katherine kan spørge sin mand, om han kender en smed, der 
kan vurdere opgaven. 
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14. Skt. Michaels Nat 
Kulturnatten er 30. september, og vi er skrevet på til det officielle program. Vi skal 
opfordre menigheden til at møde op. Der skal gives kørselspenge til solisten.

Program:

kl. 18-24 Åben kirke

Kl. 19:00 Koncert med en solist (vil også gerne synge under Messen)   

Kl. 20:30 Messe til ære for ærkeengel skt. Michael


15. Evaluering af titularfest 
Det skal planlægges bedre, hvordan man går hen til buffet bordet, f.eks. et bord af 
gangen. Der skal gives information før man tager mad, hvordan det foregår. Oprydningen 
gik fint, hvor der var mange som hjalp til. Der var god stemning, og kun småting som 
kunne gøres bedre. Der skal indkøbes flere dåsecolaer (3-4 x 24), 2 x 24 øl, 3 flasker vin. 
Peter køber de resterende tilbage (150), og har tilgode til næste gang. Margrethe 
undersøger hvor meget der er betalt for drikkevarer via MobilePay.


16. Evt. 

17. Næste møde 
Torsdag 29. september 2022: Menighedsrådsmøde kl. 19 med Messe kl. 18:30.
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