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

Referat af menighedsrådsmødet den 22. august 2016.
Til stede : Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen og Annelise
Nielsen.
Fraværende : John Munro
Punkt 1: Referatet fra den 8. juni godkendt.
Punkt 2: Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3. Meddelelser fra p. Marcos: Processionen søndag blev aflyst, fordi jomfru Maria statuen var for tung for p.
Marcos. Vi leder efter en lettere statue til næste år. P. Marcos regner med at flytte ind i den renoverede præstebolig
næste tirsdag, selvom der stadig mangler nogle småting i , at boligen er helt færdig.
Punkt 4. Orientering om renovering af præsteboligen og kontorbygningen.
Præsteboligen klar til indflytning. Kontorbygningen vil være klar ca. midt i september måned.
El-målerne er opsat, så man kan adskille forbruget i præsteboligen, kontorbygningen og i de lejede lokaler til skolen.
Finansieringen af præsteboligen er klaret med Helgas arv og 220.000 kr. i donation fra bispekontoret. Vi har fået et lån i
bispekontoret på 510.000 kr. til istandsættelsen af kontorlokalerne. Skolen vil alligevel ikke indrette et stort klasselokale
på førstesalen, så der skal ikke nedrives vægge. Skolen fortsætter med at bruge lokalerne som hidtil, dvs. til møder og
gruppearbejde.
Punkt 5: Orientering om årsregnskab 2015 og budget 2016. Bilag følger.
Vi har overskud i 2015 og vil også få det i 2016, udelukkende på grund af lejeindtægterne fra skolen.
Vi har haft indbrud i kirken natten til den 3. juli. Forsikringen dækkede de ødelagte vinduer i sakristiet, medens de øvrige
ødelæggelser er blevet betalt af os pga. selvrisiko på forsikringen. Det beløb sig til 4000 kr. Tyven fik ikke noget ud af sit
indbrud. Vinduerne er blevet repareret.
Der venter andre opgaver med hensyn til vedligeholdelse af vore bygninger. Facaden og taget i sognebygningen
trænger til at blive renoveret. Desuden skal løse fliser i gulvet i kirken ordnes. Der er løse tagsten på kirken. Alt dette
koster mange penge. Man kan indbetale beløb på en renoveringskonto på bispekontoret for at støtte kirken. Det giver
skattefradrag. Se yderligere forklaring om det i sognebladet nr. 3 2016.
Vi har haft højere kørselsudgifter i år, fordi p. Marcos har boet i Køge under renoveringen.
Vi har foreslået Pastoralrådet at der bliver et kursus i undervisning i bispedømmets krav til sognenes årsregnskaber, da
regnskabsføringen afviger fra almindelig kendt praksis på nogle områder.
Punkt 6. Orientering fra Pastoralrådet.
Det blev i år holdt i Middelfart, som er mere centralt end Magleås. Det havde der været tilfredshed med især fra jydernes
side.
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Ellen Margrethe gennemgik de forskellige punkter. Vi hæftede os især ved biskoppens betænkeligheder ved det
Enighedspapir, som folketinget har udarbejdet, og som skal regulere alle trossamfund udenfor folkekirken. Se i øvrigt
referatet på den katolske kirkes hjemmeside.
Punkt 7. Frivillige, hvordan tiltrækker vi flere?
Det er et problem at få yngre frivillige til at deltage i kirkens mange funktioner. Ludwig nævnte, at de personer, der
passer haven, trænger til at blive afløst af yngre kræfter. Koret er ligeledes afhængig af frivillige kræfter, hvis det skal
fortsætte. Og hvad med kirkekaffen om søndagen og rengøringen i kirken? Det er udelukkende frivillige kræfter, der får
det til at fungere. Pastoralrådet arbejder også med spørgsmålet om, hvordan man rekrutterer og fastholder frivillige. Vi
afventer deres udspil.
Punkt 8. Aktiviteter i menigheden.
Der er planlagt bibel-studiekreds og et par filmaftner i efteråret. Annelise vil gerne henvende sig til Bo, der holdt et
spændende foredrag om ligklædet. Han har endnu to foredrag om pagtens ark og udvandringen til det hellige land,
som evt. kan holdes efter jul.
P. Marcos har startet en ”Couple Group” for unge engelsktalende par, der mødes den 3. lørdag hver måned for at tale om
emner indenfor det kristne ægteskab.
Punkt 9. Hvordan styrker vi fællesskabet i kirken. Vores grill aften blev nævnt som et vellykket eksempel. Vi lægger
hovedet i blød for at finde lignende aktiviteter.
Punkt 10: Eventuelt.
Sognebladet er færdigt elektronisk på onsdag, men da kontoret ikke fungerer endnu, kan papirudgaven ikke sendes
personligt til medlemmer over 70 år. De må selv hente et eksemplar bag i kirken!
Vi kan ikke leje salen ud mere, men vi lejer kirken ud til koncerter.
Punkter til næste menighedsrådsmøde:
1.
Fremvisning af kontorafdeling.
2.
Aktiviteter i menigheden. Fastlæggelse af tidspunkter for de forskellige aktiviteter.
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 19.50.
Referent : Annelise Nielsen
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