
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:   Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 19:00 
Sted:   Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Khalid  
  Yousif Shamou, Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal  og 
  Jurjen de Boer 
Ikke til stede:  Katherine Larsen 
Referent:   Jurjen de Boer 

1. Godkendelse af sidste mødereferat og opfølgning 
Referatet blev godkendt. 

Kommunikations kursus blev aflyst. 

Salmebøger, vi har 60, vi ønsker 40 ekstra. Helena undersøger hvor meget de koster 
pr. stykke. 

Kasias mand undersøger problemerne med duerne på mandag. 

Ved valfart til Albani kirke var der 24 deltagere fra Slagelse og 28 fra Holbæk. 
Michal spørger hvor meget bussen kostede. Holbæk har lagt ud. Plus betaling til 
chaufførerne.  

2. Gennemgang af det vedtagne 2016 budget 
Budgettet blev godkendt ved mødet den 22. februar 2016, og blev sendt til 
bispekontoret. 



Vvs mand spørges på søndag, hvor meget en lille radiator vil koste i køkkenet. 

Der er et møde med en muremester den kommende uge ifm gavlen i haven og mur 
foran kirken. Han bedes om et tilbud.  

Allan beder om en prise til knælepude. 

Al disse omkostninger skal sammenlignes med budgettet. 

3. Gennemgang af påskens aktiviteter 
Opgavefordeling diskuteres. 

På palmesøndag er der behov for bl.a. palmegrene. Rosa / Elzbieta bedes om hjælp. 
Buskene skal klippes. 

Allan og Peter hjælper Michal med lidelseshistorien. 

Skærtorsdag opgaver er afklaret. Fodvaskning er et symbol på skriftemål. Helena 
aftaler med hvem. Helst allerede nu 12 personer. 

Langfredag lidelseshistorie: Allan og Helena. 

Påskenat, 2 læsninger som ikke er afklaret. Ellers er alle læsninger delt. 
Lourdi spørges, Khalids datter og Delima. 

Hvad skal der serveres: 
• Vin, kartonner 3 hvid 3 rød 
• Kogte æg, Helena koger 60 æg 
• 2 flasker cola 
• 1 Appelsin 
• 1 sport 
• Franske kartofler chips, 6 poser 
• Rugbrød, smør og salt 
Amer køber alt 



Påskesøndag ingen kaffe. 

4. Retræte 
12. marts retræte, Stefano Tarquini fra kl. 10:00 til kl.14:00 i Slagelse. 
Man tager selv mad med. 
500 kr. oveni kørselspenge, der samles ind på dagen. 
Sodavand organiserer Amer på retræten. 2 kasser. 

5. Arbejdslørdag 
Intet presserende. 

Juletræer kan køres til genbrugsplads. Allan tager trailer med. 

6. Næste sogneblad 
Ikke inden påske. 
• Regnskab 
• Helena: Vincentsgrupperne 
• Karen er på ferie 
Senest medio uge 11, senest 16. marts. 

7. Kalender 
Messeaflysninger 
30. marts messen aflyses. 
12. april messe kl. 7:00. 
13. april messen aflyses. 
27. april messen aflyses. 

Firmelse 
29. april i holbæk. 14 firmanter fra Holbæk og 3 fra Slagelse. 

Oliemesse 
22. marts kl. 17:00, Voldgade, København 



Studiekreds 
5. april kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 
19. april kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 

Arbejdslørdag  
2. lørdag i måned fra nu af. 
9. april fra kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. 

Forberedelse til 1. Kommunion 
30. april. 

8. Diverse 
Landsforening for katolsk mediaforum, diverse materialer lægges til læsning. 
Helena vil fortælle om det ved kirkekaffe. 

Pastoralrådet 11.-12. juni, Middelfart. 

Bispekontoret kunne ikke sende emails til Allan, siden jul. 

9. Næste møde 
3. maj kl. 19:00. Messe kl. 18:30. 


