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

Referat af menighedsrådsmødet den 8. juni 2016.
Til stede : Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, John Munro og Annelise Nielsen.
Fraværende : Ludwig von Malsen
Punkt 1. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Meddelelser fra p. Marcos. Han har været i Rom hos paven. Ca. 6000 præster var på retræte. Sakramentskirken og Stenusgade får to fransiskanere fra henholdsvis Slovenien og Kroatien.
Punkt 3. Orientering om renovering af præsteboligen. Vi har fået byggetilladelse fra kommunen med strenge
brandkrav, da det drejer sig om to lejemål. Det skal sikres, så det vil tage ilden en time at trænge ned i stueetagen.
Ombygningen kommer i alt til at koste 1,2 million kroner p.g.a. ekstraudgifter til brandsikring, og fordi vi har valgt at
renovere både stue og 1. sal. Bispedømmet vil låne os penge til istandsættelsen af stueetagen. 1. salen er finansieret
med Helgas arv og tilskud fra bispedømmet. Vi henvender os til bispekontoret for at høre om, hvilke lånekrav, der er.
Herefter fik vi en rundvisning i præsteboligen. 1. salen vil være færdig om ca. en uge, medens stueetagen ventes
færdig i løbet af august måned.
Punkt 4. Forslaget om, at særkollekter optages under messen og ikke efter messen, blev vedtaget.
Punkt 5. Mødet med sognets repræsentanter i skolens og børnehavens bestyrelser blev fastlagt til menighedsrådet den 26. oktober 2016.
Punkt 6. Vi vedtog, at middagen med skolens og børnehavens bestyrelse først afholdes i 2017, da vi vil nøjes med
at afholde den hvert andet år.
Punkt 7. Der var meget få, der meldte sig som frivillige, så vi gennemfører en ny kampagne for at få flere til at melde sig.
Punkt 8. Vi diskuterede, hvilke aktiviteter, der skal være i menigheden. Emnet tages op igen ved næste
menighedsrådsmøde, som bliver mandag den 22. august, da der er byvandring arrangeret af Bente Ørum om
onsdagen, den 24. august, hvor p. Marcos viser rundt i vores kirke som et led i byvandringen.
Punkt 9. Eventuelt.
Der er pastoralrådsmøde i weekenden.
Husk at annoncere valfarten til Haraldsted, som afholdes den første weekend i juli. Lørdag er der vandring til Haraldsted under ledelse af Beate og Jerzy. Her skal man tilmelde sig. Søndag er der den traditionelle valfart for alle.
Punkter til næste menighedsrådsmøde :
1.
Byggesagen med økonomi og budget.
2.
Frivillige
3.
Aktiviteter i menigheden
4.
Orientering om pastoralrådsmødet
5.
Hvordan styrker vi fællesskabet i vores kirke?
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 20.00.
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