Skt. Laurentii kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf.: 4635 0965
E-mail: slkontor@gmail.com

Referat af menighedsrådsmødet den 13. januar 2016.
Til stede : Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, John Munro, Ellen Margrethe Nelth,
Maria Dovicicova og Annelise Nielsen.
Fraværende: Ludwig von Malsen
Punkt 1: Referatet af forrige møde blev godkendt.
Punkt 2: Dagsordenen blev godkendt, dog er punkt 10 udskudt til mødet i marts måned.
Punkt 3: Meddelelser fra pastor Marcos :
Helligtrekongersfesten på Ledreborg slot gik godt. Der var 45 deltagere, som alle så de hellige tre konger besøge
kapellet i deres fine dragter. De kunne kun arabisk, så pastor Marcos måtte oversætte for os.
Til sidst var der gaver til alle børnene, som var glade for dagen. Vi sluttede i familiesalen, hvor der var dækket fint
op til suppe og kaffe. Tak til udvalget, som stod for et vellykket arrangement, der forhåbentlig fortsætter næste år
som en børnevenlig fest for hele menigheden.
P. Marcos er blevet interviewet af Roskilde Dagblad under overskriften: ”Missionen er ikke at skaffe flere katolikker.”
Artiklen er læseværdig og var i avisen onsdag den 13. januar.
Lørdag den 13. februar er der valfart til Odense i anledning af Barmhjertighedens år. Vi deler bus med menighederne i Høje Tåstrup og Køge. Prisen tur retur er 200 kr. pr. person. Der er tilmelding i våbenhuset.
Vi kører til Odense hovedbanegård, hvorefter der er foredrag i Skt. Knuds domkirke og derefter fællesspisning i Skt.
Albani Kirkes menighedssal.
Vi har firmelse i Skt. Laurentii Kirke søndag den 1. maj kl. 11.00 for både Køge og Roskilde menigheder.
Kristi himmelfartsdag den 5. maj er der 1. kommunion.
Den elektroniske kalender på hjemmesiden fungerer nu.
Punkt 4: Claudia Oddone vil gerne være vores nye regnskabsfører, men kan først starte den 1. februar. Regnskabet
for 2015 og budgettet for 2016 skal være bispekontoret i hænde den 4. marts, og inden da skal det være revideret
af vores revisor Erik Mortensen og godkendt af menighedsrådet.
Da næste menighedsrådsmøde er en gennemgang af regnskabet, lægger vi mødet til askeonsdag den 10. februar.
Mødet begynder lige efter messen kl. ca. 18.00.
Da Claudia vil påtage sig opgaven som regnskabsfører, træder hun ud af hjemmesidegruppen. Hjemmesidegruppen består nu af p. Marcos og Ole Plum.
Sognets økonomi er god. Vi har øgede indtægter fra skolens leje af vore lokaler og skolens forbrug af el, varme
og vand. Desuden har vi opsagt abonnementer, som vi ikke havde brug for. Vi sparer porto til menighedsbladet,
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da det er blevet elektronisk. Det betyder, at vi kun sender bladet ud til medlemmer, der er fyldt 70, eller som har
bedt om at få bladet tilsendt pr post. Der er en stigning i kirkebidraget og i kollekten til messerne. Vi har desuden
penge til gode fra 4. kvartal af kirkeskatten fra 2015 hos bispekontoret. Beløbet bliver udbetalt den 28. januar. Skolens betaling af forbrug af vand, varme og el skal endeligt aftales med skolen og afregnes for 2013 og 2014.
Punkt 5: Den 5. januar var der møde (P. Marcos, Søren og Maria A) om renoveringen af præstegården, og indretningen blev diskuteret. P. Marcos blev bedt om at vælge indretning af køkken og bad. Nu arbejder Søren med at
udfylde diverse blanketter og skitser, så arbejdet kan sendes i udbud i slutningen af januar. Vi skal huske at tegne
en byggeforsikring.
Punkt 6: I køkkenet ved siden af menighedssalen har HJ Tømreren repareret nedløbsrørene og behandlet en fugtplet. Det skulle kunne fjerne en evt. lugt fra køkkenet, som dog vil have godt af en regelmæssig udluftning.
Punkt 7: Referater fra menighedsrådsmøderne bliver nu lagt på hjemmesiden, når de er blevet godkendt af rådets
medlemmer, der skal komme med rettelser senest en uge efter, at det er blevet rundsendt, hvis rettelserne skal
med i referatet.
Punkt 8: Vi vil prøve at få flere frivillige til kirkens forskellige opgaver ved at lave en liste over opgaverne og en
tilmeldingsliste med navn, mail og tlf. nummer på hjemmesiden. To søndage i foråret vil vi lave en kampagne i
kirken efter messen, hvor vi uddeler sedler med tilmelding til opgaverne. Sedlen skal udfyldes og derefter lægges
i nogle kasser bag i kirken. Sognekontoret organiserer kampagnen. Det bliver også omtalt på menighedsmødet
den 10. april.
Punkt 9: Ulla Pinborg inviteres af EMB i foråret til et aftenmøde for menigheden. Emnet er: Grøn kirke.
Punkt 11: Kontoret tager sig af udhængsskabet ude ved fortovet. Det trænger til at blive peppet op, renset og
blive opdateret med de sidste nyheder.
Punkt 12: Næste møde bliver den 10. februar og vil udelukkende være en gennemgang af regnskabet.
Referent : Annelise Nielsen
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