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

Referat af menighedsrådsmødet den 21. september 2016 .
Til stede : Pastor Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, John Munro
og Annelise Nielsen.
Punkt 1: Referatet fra den 22. august blev godkendt.
Punkt 2: Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 3: Meddelelser fra p. Marcos: Den 27 årige Erick Chirinos fra Peru er vores nye praktikant og er flyttet ind i
præsteboligen. Han skal bo her et par år og afslutter sin præsteuddannelse om et år. Paven vil den 31. oktober deltage
i en økumenisk gudstjeneste i Lund i anledning af reformationsjubilæet. Den følgende dag vil han holde katolsk messe
i Malmø. Der kan bestilles billetter på mail adressen Katolskakyrkan.se. Der vil evt. blive mulighed for samlet at køre til
Malmø i en lejet bus.
Punkt 4. Orientering fra Maria: Præsteboligen er taget i brug. Kontorafdelingen bliver færdig i morgen og vil kunne
tages i brug fra den 1. oktober, når den er blevet forsynet med inventar. Trappen til første salen skal rengøres og males.
Skolen har fået deres egen elmåler, der kan fjernaflæses, så kirkens og skolens forbrug er blevet adskilt. Vi har desuden
fået delt vores forbrug via en elmåler i præsteboligen og en i kontorafdelingen. Taget på præstegården og kirken er
blevet renset, men vi er ikke helt tilfredse med resultatet endnu. Vi skal huske at invitere Son, p. Niels Engelbrecht og
Thomas Larsen til en fremvisning af det færdige byggeri. Vi har fået forespørgsler om mobilepay i kirken. Det vil blive
undersøgt. Der holdes et møde om religionsfrihed i det gamle rådhus den 29. september med Lisbeth Christoffersen
fra kl. 17.00 til 19. Der vil blive et afsluttende møde med Søren og tømreren om byggeriet. Alt vil blive gennemgået med
hensyn til eventuelle fejl og mangler og med hensyn til økonomien.
Punkt 5: Aktiviteter i menigheden. 12. oktober kl. 18.00 til 20.00 er der foredrag af p. Marcos med titlen: At have en
sognepræst fra den Neokatekumenale vandring. 9. november vises filmen: Little Boy kl. 19.00 til 21.00. Der er bibelaften
to gange i januar, nemlig den 11 og den 25. Begge aftener er det fra kl. 18.00 til 19.30. Første menighedsrådsmøde i det
nye år bliver onsdag den 18. januar. De øvrige møder aftales ved næste MR møde.
Punkt 6. Nogle udlændinge betaler kirkeskat til Folkekirken uden at vide det. Ellen Margrethe har fået den elektroniske udgave fra Jesu Hjerte Kirke ”Betaler du kirkeskat til Folkekirken uden at vide det, og tilpasset den til vores sogn.
Menighedsrådet besluttede, at folderen lægges på kirkens hjemmeside i en dansk, engelsk, italiensk og polsk udgave.
Folderen vil også foreligge i papirudgaver. Der bliver også udarbejdet en lille folder, der fortæller, hvad pengene fra kirkeskatten bliver brugt til i vores kirke. Den bliver uddelt til hver husstand i menigheden.
Punkt 7. Der var kun 9 deltagere til foredraget om grøn kirke med titlen ”Plant Håb – træplantning i anledning af
Reformationsjubilæet 2017”, som blev afholdt fredag den 9. september med Ulla Pinborg som foredragsholder. Grøn
kirke under Danske Kirkers Råd opfordrer alle kirker og trossamfund til at plante træer lokalt og ude i verden i dette jubilæumsår. Det skal være et varigt tegn på håb. Deltagerne gik vores have igennem og så på beplantningen. Vi har dog de
træer, vi skal have. Med hensyn til, om vi skal skænke træer til Myanmar og Cambodia for 500 kr. traf vi ingen beslutning.
Punkt 8. Punkter til næste møde: 1. Møde med Silvia, der er MR repræsentant i børnehaven. 2. Møde med Annette
Brødsgaard, der er MR repræsentant i skolen.
Mødet foregik i god ro og orden og sluttede kl. 19.55.
Referent : Annelise Nielsen
Referat fra menighedsrådsmøde, 22. august 2016

