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


1. Godkendelse af referat 
Referat er godkendt. 


2. STG Gavefond 
Der var kommet en mail fra bispekontor om, at man kan søge et beløb til et projekt. 
Ansøgning skal være velbegrundet. Det kunne være til et nyt (brugt) orgel. Der kan 
overvejes hvilke andre projekter vi kunne søge til. Deadline er medio november 2022, og 
beløbet bliver udbetalt december. Men der kan også søges næste år. Vi kan spørge 
menighed om at komme med ideer til projekt.


3. Omlægning af fliser/nye småsten 
Dette kunne også være et projekt at søge om til gavefonden. Spørge Katherines mand om 
at give et overslag på, hvad det ville koste. Få fjernet stenene og evt flytte fliserne.


4. Rengøring af klokketårn 
Peter har talt med Jurjen og Rene, vil også tale med Fadi. Kan låne industristøvsuger fra 
Katherines mand. Der er stadig nogle ting i klokketårnet som kunne fjernes derfra. 

Peter og Mogens har set på stålstativet til klokkerne, der er overflade rust, men ikke noget 
der skal gøres meget ved. Det kan evt børstes af og male det bagefter.


5. Kirkeskattekampagne (uge 43-46) 
Bispekontoret sender direkte ud, og til dem som endnu ikke betaler kirkeskat. Lidt senere 
laves en kampagne, som udtrykker taknemmelighed for dem som betaler, og senere igen 
appellere til dem der betaler, om de kan betale lidt mere. 
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6. Sct. Michaels Nat 
Delima har talt med Adina, som laver blomsterne, og kommer også med specielle lys til 
ude på trappen. Helena vil forberede noget mad til solosangeren. 


7. Høstfest 
George vil styre auktionen. Noget af beløbet skal gå til sponsorbørnene, og resten kan gå 
til Stella Maris. Vi kunne også invitere David Noval til at fortælle om Stella Maris.


8. Hjemmeside (billeder) 
Der kan tages billeder fra kulturnatten og høstfest. 


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


10. Messe på latin 
Der er nogle trykfejl i den sungne version af latinsk Messe. Der er også nogle andre 
versioner, men de er ikke så kendte. Vi arbejder lidt på det.


11. Voksenkatekese 
4. oktober kl. 19 med Messe kl. 18:30

1. november kl. 19 med Messe kl. 18:30


12. Aktivering af børn og unge 
Der kunne tages fat i familierne til at ministrere. De søndage uden undervisning kunne der 
arrangeres noget leg for børnene. Det kunne f.eks være spørgsmål med Kahoot til det nye 
testamente. Komme med nogle forslag, som kan skrives på en liste, og der kan krydses 
af hvad der er interesant for børnene. Der kunne evt. laves krybbespil til december igen.


13. Vi skal huske toiletpapir/tømning af skraldespand på toiletter 
Der skal gøres opmærksom på, at toiletspandene også skal tømmes efter kirkekaffen.


14. Arbejdslørdag 
8. oktober kl. 9-11

Tjekke radiatorene om ventilerne fungerer

Slå græs hvis vejret er til det

Ukrudt 

Tjekke grussten i indkørsel


15. Evt. 
Referat på hjemmeside

Referat fra menighedsråd skal lægges ud på hjemmesiden.
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Klage over rådet

Peter har svaret til personen, som har klaget.


Duge til jul

P. Michal taler med person ang. duge.


Juletræer

Bestille 1 juletræ til kirken og 1 til P. Michal. Der skal laves indsamling til juletræerne. Peter 
spørger Helena hvornår det skal bestilles.


Kollekt via MobilePay

Vi fik MobilePay nr. den 9/10-2019. 


* Indtil 27/9

** Inkl. beløb til kirkekaffe, særlige kollekter og indsamlinger.


Til titularfesten blev der betalt 355 kr. for drikkevarer via MobilePay.


Fupmails

Det bliver lavet ud fra de mailadresser, der er på hjemmesiden så det ligner, at det 
kommer fra den afsender.


El

Hvordan kan vi spare i forhold til anbefaling om holde 19 grader indendørs.


16. Næste møde 
Torsdag 27. oktober 2022: Menighedsrådsmøde kl. 18:30 med Messe kl. 18:00.


2019 2020 2021 2022*

Antal betalinger 44 224 385 304

Beløb i alt** 2.721 kr. 22.689 kr. 28.828 kr. 17.786 kr.

Søndagskollekt 1.660 kr. 13.197 kr. 18.717 kr. 12.806 kr.

Maria lys 16 kr. 502 kr. 732 kr. 765 kr.
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