
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: Torsdag d. 27. oktober 2022, kl. 18:30 
Sted: Præstegården 
Til stede: Paster Michal Bienkowski, Peter Dybdal, Lars Bo Jensen, Sahlee 	 	
	 	 	 Dieu og Margrethe Juulsgaard 
Afbud: Katherine Larsen, og Delima Sebamalairashan 
Referent: Margrethe Juulsgaard


1. Godkendelse af referat 
Referat er godkendt. 


2. STG Gavefond 
Peter har talt med Frobenius, og de vil vende tilbage med et uforpligtende overslag på 
reparation af orgelet. Det kunne være en idé at søge om bevaring af orgelet, som en 
førsteprioritet. Andre forslag kunne være omlægning af fliser eller vvs arbejde i forbindelse 
med toilet i kirkens kælder.


3. Evaluering af Sct. Michaels Nat 
Vi skal være lidt hurtigere klar med plakaterne. I forbindelse med at holde åben kirke 
inden og efter koncert samt Messe skal menigheden gøres opmærksom på, at folk udefra 
kan komme og spørge om ting i kirken, og der skal ikke tysses på dem. Der kunne godt 
være flere fra menigheden til stede. Der var et pænt antal besøgende til koncerten og i 
løbet af aftenen. Vi kunne forsøge at gøre reklame for, at sangere eller kor kan optræde i 
vores kirke, men musikgenren skal også passe til.


4. Rengøring af klokketårn 
Peter forsøger at aftale med Jurjen, Rene og Fadi, og skal aftale med Katherine om at 
låne industristøvsuger. 


5. Kirkeskattekampagne (uge 43-46) 
Der skal findes en eller flere frivillige. Peter vil informere om kirkeskat under kirkekaffen. Vi 
kunne prøve at få fat i plakat om, hvorfor nogle folk betaler kirkeskat, som vi kunne 
hænge op. Vi kunne også få lavet med udtalelser fra folk fra vores egen menighed.
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6. Indsamling til juletræer 
Peter bestiller juletræerne. Indsamlingen kan starte op 20. november. 


7. Evaluering af høstfest 
George gjorde igen et godt arbejde som auktionarius. Der blev indsamlet: 12.218 kr. 
(kontant: 7.458 kr. og via MobilePay: 4.760 kr.). Der bliver betalt for sponsorbørnene, og 
overskuddet går til Stella Maris. Vi kan invitere David Noval til at fortælle om Stella Maris 
projektet. P. Michal kontakter ham angåendende dette.


8. Hjemmeside (billeder) 
Der kan lægges billeder fra høstfesten. 


9. Nøgler (til nye medlemmer samt ekstranøgle til køkken) 
Der er udleveret nøgler til nye medlemmer. Margrethe har fået lavet kopi af nøglen til 
køkken.


10. Nyt højttaleranlæg/mikrofon 
Jurjen har kontaktet angående, at der skal anskaffes et nyt højttaleranlæg og mikrofon. 
Der bliver ikke lavet flere modeller af den mikrofon, som bliver brugt her. Den kører på en 
anden frekvens, end de nye gør i forhold til højttalerne. Så vi er nødt til at anskaffe et nyt 
system. Vi kan invitere en konsulent til at vurdere, hvad der er nødvendigt. Lars Bo taler 
med Jurjen om at vurdere om en ny mikrofon kan køre på samme frekvens med 
anlægget, eller om der også skal anskaffes et nyt anlæg. 


11. Voksenkatekese 
15. november kl. 19 med Messe kl. 18:30


12. Aktivering af børn og unge 
Der kunne f.eks. laves krybbespil til december igen (spørge George).


13. Arbejdslørdag 
12. november kl. 9-11


14. Evt. 
P. Michal ferie 

Mandag 31/10-Fredag 4/11


Adventsretræte i Holbæk

Lørdag 26. november kl. 10-14 ved p. Daniel Nørgaard.


Forslag til juletidens messer

P. Michal har lavet forslag til Messerne, hvor der i år er Juleaften på en lørdag og Juledag 
på en søndag. 
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P. Michal’s bil

Bispekontorets politik er at sælge bilen når der stadig er chance for at få en god pris. 
Menighederne betaler en trediedel af prisen. Bilen er synet i sommers. Det kunne være en 
god idé at sælge nu, og få en ny. P. Michal taler med Holbæk og Kalundborg. 


15. Næste møde 
29. november 2022: Menighedsrådsmøde kl. 18:30 med Messe kl. 18:00.
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