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

Referat af menighedsrådsmødet den 26. april 2017 .
Til stede : P. Marcos, Maria Alster, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, John Munro, Ellen Margrethe Nelth
og Annelise Nielsen.
Punkt 1. Dagsordenen blev godkendt.
Punkt 2. Orientering ved P. Marcos.
P. Marcos har haft en dejlig ferie i Spanien.
Der er kommet et tilskud på 8000 euro til køb af ny bil til P. Marcos fra Bonifatius werk i Tyskland.
Vi arbejder på at få sat alarm op i kirken ved sakristiet, i kontoret og i præsteboligen.
Søren Johannesen ser på vores ønske om at renovere sakristi, skriftestol og alteret. Præst og ministranter skal
sidde bag alteret.
Firmelsen i 2018 bliver pinselørdag den 19. maj klokken 16.00.
Punkt 3. Orientering ved Maria.
Vi venter på godkendelse af regnskabet fra bispekontoret.
Kasper og DUK’s hovedbestyrelse besøgte kirken i søndags. Kasper vikarierede for P. Marcos og kommer gerne
igen en anden gang. I menighedssalen blev der fortalt om DUK’s lejre for børn og unge, og vi debatterede,
hvordan de unge kunne engageres mere i kirkens liv.
Punkt 4. Planlægning af menighedsmødet den 30. april.
1.
Orientering fra P. Marcos.
2.
Orientering fra Maria.
3.
Lidt om det nedlagte kor fra Annelise
4.
Pastoralrådsmødet ved Ellen Margrethe
Ordstyrer Maria og referenter Annelise og Anna
Punkt 5. Kommende arrangementer i menigheden.
Den 17. juni arrangerer Jerzy og Beate en sogneudflugt til Æbelholt kloster.
Fredag den 23. juni er der skt. Hansfest efter messen. Annelise udvælger sange til et lille hæfte, men er ikke selv til
stede denne aften.
Valfarten til Haraldsted bliver den 8. og 9. juli. Man vandrer fra Roskilde til Hvalsø den første dag og fra Hvalsø til
Haraldsted den næste dag. Hver dag vandres ca. 16 km. Den 9. juli afsluttes dagen med messe ved ruinen som de
foregående år.
Søndag den 13. august er der skt. Laurentius fest med brunch efter messen.
Punkt 6. Opvaskemaskinen i køkkenet trænger til en udskiftning. Vi undersøger udvalg af maskiner og priser.
En industrimaskine er dyr og kan udskiftes med en god almindelig maskine.
Punkter til næste møde den 17. maj 2017.
1.
Evaluering af vores udvalg.
2.
Planlægning af resten af år 2017.
3.
Evaluering af menighedsmødet den 30. april.
Mødet sluttede kl. 20.00
Referent : Annelise Nielsen
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