Skt. Laurentii Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 4635 0965
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Referat af menighedsråds-mødet tirsdag den 9. oktober 2018
Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk (ref), Anna Jørgensen, Ellen Margrethe
Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum
Afbud: John Munro og Ulrik Vangstrup

Punkt 1. Dagsordenen blev justeret og herefter godkendt.
Punkt 2. Referat af MR-møde den 21. august 2018 blev godkendt.
Punkt 3. ORIENTERING v/ sognepræsten og formanden
LITURGI:
• Andreas er godkendt af Biskoppen som kommunionsuddeler.
• Forbønner læses i en forsøgsperiode i oktober og november på skift af lektorerne. Hvis det
fungerer, vil vi fortsætte med denne praksis.
• Auktionen til vores Høstgudstjeneste indbragte DKK 4.670,-. Vi støtter et projekt gennem
St. Vincent Grupperne.
• Fredslys arrangement afholdes tirsdag den 27.11.2018.
• Teleslyngen i Kirken fungerer ikke tilfredsstillende og er derfor blevet undersøgt. Den er 10
år gammel, og det kan ikke betale sig at reparere den. Vi er i gang med at indhente tilbud.
VEDLIGEHOLDELSE AF BYGNINGER
• Sakristi: Renovering er nu færdig. Den endelige regning blev på
DKK 400.000. Dermed holdt vi os inden for tilbuddet, som oprindeligt var på
DKK 460.707.
• Præstebolig: Vinduer i præsteboligen er blevet renoveret inden vinteren.
HAVE-GRUPPEN
• har haft meget travlt de seneste måneder med at gøre haven klar til vinter. Senest er
græsplænen fræset op, og der er sået græs her i efteråret. Til foråret fortsætter vi med
etablering af vores lille ”klosterhave”.
KØKKENET:
• Vi har ryddet op i køkkenet. Næste punkt er hovedrengøring og aftale om en fast, frivillig
rengøringsplan.
ORGLET: Reparation er udsat.
Vi vil søge en orgelfond om midler. Næste ansøgningsfrist er 1. april 2019.
REGNSKAB:
Vores regnskabsgruppe har fået udsættelse med bogføring.
• Vi har sparet på renovering af sakristiet – se ovenfor.
• Indbetaling til Kirkeskat er lidt stigende, på årsbasis anslået med
ca. DKK 30.000, hvorimod kollekter til sognet til dato er faldet med
ca. DKK 55.000.

Vi arbejder på en egentlig regnskabsinstruks, som primært skal være et hjælpeværktøj for
Regnskabsgruppen.
Vi talte om at udfærdige et indlæg til vores Sogneblad om vore medlemmers fordele ved at tilmelde
sig Kirkeskatte-ordningen.
Punkt 4. FRIVILLIGE MEDARBEJDERE
Pastoralrådet har udgivet et Idé Katalog, om motivering og ledelse af frivillige i den katolske kirke i
Danmark. Idéer i kataloget blev gennemgået.
Da vi ikke har adgang til en Menighedssal i dagtimerne på hverdage, blev vi enige om at undersøge,
om der i vores Menighed er ønske om og dermed basis for at starte en Katolsk Ældre Klub (KÆK),
som i en prøve-periode kunne mødes lørdag eftermiddag 2 gange årligt. ( EMB/PM ).
Punkt 5. HJEMMESIDE
Der arbejdes fortsat med etablering af vores hjemmeside i et nyt program. P Marcos henstillede til,
at den bliver sat op hurtigst muligt.
Vi skal have aftalt undervisning af folk.
Punkt 6. ÅRS-HJULET
Omdrejningspunktet for vore aktiviteter er Års-Hjulet.
• P Marcos er tovholder for Skt Nicolaus’ Fest og for Kirkevandring i august.
• Det blev foreslået og godkendt, at vi tilføjer Fastelavn i Års-hjulet som et fast arrangement.
Det er en form-sag, idet arrangementet allerede kører. I praksis står kateketer og forældre for
1. Kommunions-holdet for dette arrangement.
• I Adventstiden blev det foreslået, at der til Kirkekaffe som tidligere år er æbleskiver og
lotteri. Implementeres ikke i selve Års-hjulet, men vi skal huske at orientere dem, som laver
kirkekaffe i december.
Punkt 7. NÆSTE MØDE
Er aftalt til den 6. november 2018.
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