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

Menighedsrådets beretning 26. april 2015 – 10. april 2016.
Denne beretning er udarbejdet i forbindelse med menighedsmødet den 10. april 2016

					Årsregnskab 2015
					Sognets bygninger og økonomi
					Ny sognepræst og sognesammenlægning
					Renovering af præsteboligen
					Begivenheder i årets løb

Menighedsrådet
Sammensætningen i rådet er pr. 1. april 2016:
Pastor Marcos Romero Bernús (sognepræst)
Maria Alster (formand)
John Munro (næstformand)
Annelise Nielsen (sekretær)
Ellen Margrethe Nelth
Anna Elzbieta Jørgensen
Ludwig von Malsen
Ellen Margrethe Nelth er sognets repræsentant i Pastoralrådet, John Munro er suppleant.
To medlemmer har valgt at forlade rådet i 2015: Ole-Chr. Munk Plum (7. maj) og Sisinnius Akoh (24. oktober). Maria Dovicicova er flyttet til et andet sogn i begyndelsen af 2016 og udtrådte i forbindelse dermed.
Rådet har holdt 11 møder fra den 7. maj 2015 til den 6. april 2016. Referaterne af møderne lægges nu på
hjemmesiden nogle uger efter mødernes afholdelse.
Pastoralrådets formand, Maria Truelsen, har deltaget i et møde den 21. maj 2015 for at belyse, hvordan man
samarbejder i et MR-råd, og hvordan man skal forstå bestemmelserne i vedtægten for menighedsråd.
Der er stort behov for, at bispedømmet afholder kurser for menighedsråd. Det er adskillige gange nævnt
for Pastoralrådet og Bispekontoret i det håb, at de nyvalgte råd i 2018 bliver bedre rustet til deres opgave.

Regnskab for 2015
Regnskabet for 2015 foreligger ikke i revideret form fra Bispekontoret, men det vil forhåbentlig ske i løbet
af denne måned.
Grunden til, at bispekontoret ikke umiddelbart har kunnet godkende årsregnskabet, skyldes en fejlpostring i 2014, som har bevirket, at vi har betalt for meget i afgift ved udlejning af lokaler til bispedømmet i hele 2015. Vi venter på, at dette forhold bliver afklaret.
2015 har været besværliggjort af, at vi ikke har haft en fast regnskabsfører en stor del af året. Fra den 1. februar 2016 er Claudia Oddone sognets regnskabsfører, og der vil fremover blive taget fat på bogføringen på
meget kvalificeret måde. Men vi ønsker også, at Bispekontoret forklarer deres regler for os, idet de adskiller
sig fra hvad Claudia og de to revisorer, Erik Mortensen og Henning Jørgensen, har været ud for før.
Sognet har en god økonomi, hvad angår den daglige drift, men mangler ca. 4. millioner til renovering af
bygningerne.
Lige fra menighedsrådet begyndte sit virke i april 2014, har det været et ønske fra Bispedømmet, at vi
skulle udleje lokaler til Skt. Josefs Skole (SJS) eller andre instanser, for at bringe økonomien på fode. På
dette tidspunkt var der skrevet en kontrakt med SJS om udleje af kontorfløjen gældende i to år fra 1.
august 2013 til 31. juli 2015.
I august 2015 blev der underskrevet en kontrakt mellem Skt. Laurentii Sogn og SJS, der går ud på, at vi
udlejer hele stueetagen af Frederiksborgvej 11 (bortset fra depotrummet bag i menighedssalen) til SJS
for en 5-årig periode, dvs. til 31. juli 2020. Fra 1. august 2015 råder SJS således over menighedssalen, køkkenet, de to sognekontorer og gangarealerne m.v. i dagtimerne. Vi er ”fælles” om indgangsrummet ved
hoveddøren, hvor vi bruger opslagstavlerne til plakater og meddelelser.
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Sognet må benytte lokalerne fra kl. 17.00, med mindre SJS har forældremøder eller andre arrangementer.
I weekenderne og i skoleferierne har vi fuld råderet over hele sognegården.
Det har naturligvis medført, at vi måtte flytte sognekontorerne (for anden gang siden foråret 2013), og
forskellige muligheder blev drøftet. Den endelige beslutning blev, at kontorene permanent skal være i
stuetagen af præsteboligen, og hertil blev de flyttet i begyndelsen af september.
Fra den 1. januar 2016 har SJS også lejet 1. salen af Frederiksborgvej 11 bortset fra det rum, hvor sognets
arkiv befinder sig. Lokalerne her blev udlejet med den hensigt, at de skulle være mødelokaler, men i
skrivende stund har SJS et akut behov for at indrette et undervisningslokale, og det vil betyde, at nogle
skillevægge skal rives ned.
Brugen til klasseundervisning kan kun ske, såfremt myndighederne godkender, at alle forskrifter bliver
overholdt med hensyn til flugtveje, brandsikkerhed osv. Og det er et krav fra vores side, at lejemålet efterlades, som det var ved overtagelsen.
I kontorfløjen i stueetagen, som SJS som ovenfor nævnt har lejet siden 1. august 2013, ønsker SJS at fjerne
væggen mellem nordværelset og rummet, der vender ud mod haven mod syd. Dette kan kun ske, hvis der
flyttes en bjælke i loftet og den indre skorsten fjernes. Også her gælder det, at myndighederne skal godkende dette, og SJS har derfor fået mandat til at lade deres arkitekt søge kommunen om godkendelse.
Indtægten ved disse 2 lejemål er nu 220.000 kr. (stueetagen) plus 75.000 kr. (1. salen). Dertil kommer skolens forbrug af elektricitet, varme og vand.
Endvidere lejer vi parkeringspladsen ud for 100.400 kr. – I alt får vi fra en lejeindtægt på 395.00 kr. om året
fra 2016 til 2020. Alle beløb er pristalsregulerede.
Forbruget er til dels et skøn, da vi ikke kan se, hvor meget el SJS bruger, da målerne ikke viser, hvilke rum
de er tilknyttet.
Vi regner med, at dette problem løser sig, når præsteboligen er færdigrenoveret til sommer.
Bispekontoret bestemte i sommeren 2015, at Bispedømmets byggefirma Promana skulle finde en løsning
på målerne, men deres forslag var for dyrt for både sognet og skolen, så vi valgte at sige nej og selv finde
en løsning.

Ny sognepræst og sammenlægning med Køge.
Efter 4 år i Roskilde flyttede Pater Alren til Sankt Knud Lavard Kirke i Lyngby, hvor han nu er sognepræst.
Han byttede dermed sogn med Lyngbys sognepræst, Pastor Marcos Romero Bernús. For første gang får
vi en verdenspræst til at betjene sognet. Pastor Marcos er tilknyttet bevægelsen Den Neokatekumenale
Vandring.
Pastor Marcos kom den 1. september samtidig med sammenlægningen af Roskilde og Køge til ét sogn
med fælles pastoral betjening, men med to selvstændige menigheder og to kirker. Tilsammen omfatter
sognet 1.487 medlemmer og dækker kommunerne Roskilde, Lejre, Frederikssund (kun postnummer
4050), Køge, Solrød, Stevns og Faxe.
Da Pastor Marcos skal læse messe to steder søndag formiddag, faldt den tidlige messe kl. 8.30 bort, og
10-messen blev rykket til kl. 9.00. Til gengæld er der nu hver lørdag messe kl. 17.00.
Efter en prøvetid på tre måneder er det besluttet, at disse tider ligger fast, og menigheden ser ud til at
have vænnet sig til at stå tidligere op.
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Messen på engelsk gled ud nogle måneder, men er nu er genoptaget fra januar i år. Den finder sted 3.
lørdag i måneden kl. 17.00.

Indretning af præstebolig.
Da sognet som nævnt har udlejet hele ejendommen Frederiksborgvej 11, er der kun præsteboligen til
rådighed for sognet. Derfor er sognekontorene flyttet permanent til stueetagen i præsteboligen med
adressen Frederiksborgvej 11 C.
Det er magtpåliggende, at sognepræsten får sin egen lejlighed adskilt fra sognekontorets aktiviteter, og
1. salen indrettes derfor til en lejlighed til Pastor Marcos. Entre-rummet i stuetagen får en dør til trappen
til 1. sal og en dør til kontorafdelingen i den hensigt, at præsten kan få så meget privatliv som muligt. Der
bliver således to ”lejemål”.
Lejligheden udstyres med køkken, og Pastor Marcos har været taget med på råd ved indretningen, så den
svarer mest mulig til hans ønsker om en hensigtsmæssig bolig med plads også til en præstestuderende.
Dette bliver naturligvis en stor udgift for sognet, og det er først og fremmest Helgas arv, der financierer
det. Arven udgør 507.000 kr. på nuværende tidspunkt.
Fire byggefirmaer er blevet spurgt, om de ville deltage i et udbud om renoveringen. Der meldte sig tre, som
alle havde næsten enslydende bud på prisen. H J Tømreren, der før har arbejdet for sognet, fik opgaven
som hovedentreprenør, og er nu i gang med renoveringen. Prisrammen for arbejdet var sat til 500.000 kr.
plus moms, og de tre firmaers tilbud var omkring 620.000 kr. med moms. Dertil skal lægges en buffer på ca.
100.000 kr. i tilfælde af uforudsete udgifter. Det har siden vist sig, at brandmyndighederne har nogle krav,
som ikke var forudset, og det kan betyde ekstra udgifter.
Kontorafdelingen trænger også til en kærlig hånd og en indretning, der både indbefatter et sognekontor
og et møderum til præsten og endnu et lokale til møder, bibliotek og opbevaring af kateketernes materialer. Men nogen fast plan for indretningen foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Generalvikar Niels
Engelbrecht har bevilliget 220.00 kr. af bispedømmets midler til renoveringen og vi håber,
at de rækker til begge etager.

Oprydning
Da hele Frederiksborgvej 11 A skulle tømmes, inden skolen tog lokalerne i brug, har der været et kæmpe oprydningsarbejde, som begyndte i sommer, og som Pastor Marcos straks gik i gang med ved sin
ankomst. En del møbler mv. er blevet foræret væk, bøgerne er blevet sorteret og nogle solgt ved to søndage i efteråret, og der er kørt ca. 4 tons affald på lossepladsen.

Begivenheder i året løb.
10 børn fik deres 1. kommunion den 17. maj 2015
Niels Engelbrecht firmede 12 unge den 1. november 2015. Fremover flyttes firmelsen til maj måned.
Der har været gode initiativer for børnene, som har deltaget i Nikolausfesten den 5. december, julekrybbespil den 24. december, Hellig Trekongers Festen i Ledreborg den 12. januar og Fastelavn den 7. februar.
Den 13. februar 2016 deltog ca. 30 personer i Jubelårsvalfarten til Odense. Et arrangement alle var glade for.
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Der har været to filmaftener, den 1. december og den 15. marts.
Menighedsrådet deltog i en middag med Skt. Josefs Skole den 27. maj for at vi og skolens bestyrelse
kunne lære hinanden at kende.
Fra september 2015 er Annette Brødsgaard menighedens repræsentant i Skolens bestyrelse.
Fra 1. april er Silvia Munro menighedens repræsentant i Skt. Josefs Børnehaves bestyrelse.
Begge repræsentanter er udpeget for en periode af 2 år.
Vi takker de to bestyrelsesmedlemmer, der hidtil har repræsenteret menigheden, Jana Nelth Drejer og
Pernille Heisel.
Nogle kateketer har deltaget i to kurser arrangeret af Pastoral-centret.
Der har været to Knud Lavard Valfarter til Haraldsted i årets begyndelse.
Som optakt til påsken kom Ulla Elmquist for at tale om påskens liturgi fredag den 18. marts.
Vor sognepræst fra 1997 til 2001, Charles McCarthy, var på besøg i 14 dage, hvor mange var glade for at
gense ham. Han læste messen Palmesøndag, der som altid begyndte med procession fra Sct. Ibs kirke.
Påsken tiltrak usædvanlig mange, som kom for at deltage i denne smukke og gribende højtid.
Middagen for de frivillige Skærtorsdag var en stor succes, først og fremmest takket være festudvalgets
imponerende indsats.
Vi håber i menighedsrådet, at der kan blive langt flere begivenheder af relevans for vor tro fremover.
Men hidtil har der været meget tunge opgaver i forbindelse med udlejning, økonomi og byggeplaner at
varetage og ikke overskud til meget andet.
Det kræver naturligvis også, at menighedens medlemmer melder sig som frivillige for at få tingene sat i
værk. Der vil derfor komme et fremstød fra menighedsrådets side for at gøre opmærksom på de mange
opgaver, der er i sognet, og som vil blive meget lettere at bære i flok. Pastoralrådet arbejder også med
dette vigtige område. Vi håber, at vi også der kan hente gode ideer til inspiration for alle.
På menighedsrådets vegne
Maria Alster
7.april 2016
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