
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:   Tirsdag d. 7. juni 2016, kl. 19:00 
Sted:   Præstegården 
Til stede:   Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Pastor  
  Michal Bienkowski 
Ikke til stede:  Yousif Shamou, Katherine Larsen, Peter Dybdal 
Referent:   Allan Hansen 

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

Salmebøger: Vi har 60, vi ønsker 40 ekstra. Helena oplyste at prisen er DKK 349,- 
ved køb enkeltvis, DKK 225,- pr. stk. ved køb af 25 stk. og DKK 199,- pr. stk. ved 
køb af 50 stk. Det overvejes videre, hvordan en eventuel anskaffelse af 50 stk. kan 
finansieres. 

Mulighederne for opsætning af en lille radiator i køkkenet forfølges fortsat. 

2. Arbejdslørdage 
Listen med arbejdsopgaver (tavlen i køkkenet) blev gennemgået. Det mest 
presserende arbejde er fortsat genopretning af fliser i gårdhaven. Helena forsøger 
med telefonisk kontakt, at organisere et arbejdshold til den forestående arbejdslørdag.  

3. Titulærfest 
Listen over hvem der bidrager med retter til den fælles spisning cirkuleres igen den 
kommende søndag. Amer sørger for indkøb af drikkevarer. 



4. Sommerferieplanlægning 
Ferieplanerne blev gennemgået. Amer følger op på græsslåning i 
sommerferieperioden. 

Vikarierende præster skal have udbetalt kørselspenge. Eventuel overnatning og/eller 
bespisning aftales med den enkelte på forhånd. 

5. Kalender 
Messeaflysninger 
14. juni den ordinære messe afholdes kl. 07:00. Kl. 12:00 afholdes der en ordets 
gudstjeneste. 
22. juni messen aflyses.  
25. juli til og med 19. august. De ordinære messer aflyses, men der afholdes 
”søndagsmesser” lørdag d. 30. juli, lørdag d. 6. august og lørdag d. 13. august.  

Ældreklubbens sommerudflugt 
Sommerudflugten afholdes torsdag d. 16. juni, med afgang fra kirken kl. 09:00. 

Titulærfest 
Kirkens titulærfest afholdes søndag d. 19. juni med efterfølgende fællesspisning.  

Arbejdslørdag 
13. august kl. 09:00 til ca. kl. 11:00. 

Menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 23. august kl. 19:00 efter messen kl. 18:30. 

10. Diverse 
Arrangementet Sct. Michaels Nat d. 30. september blev drøftet. P. Michal prøver at få 
en aftale i stand med Bel Canto Koret om at give koncert i kirken fra kl. 19:30 til ca. 
20:30. Der afholdes messe kl. 20:30 og kirken holdes åben til kl. 24:00. 

11. Næste møde 
23. august kl. 19:00. Messe kl. 18:30.


