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

Referat af menighedsrådsmødet den 5. september 2017.
Til stede : P. Marcos, Maria Alster, John Munro, Anna Elzbieta Jørgensen, Ludwig von Malsen, Ellen Margrethe Nelth
og Annelise Nielsen.
Punkt 1: Dagsordenen blev godkendt
Punkt 2: Orientering fra p. Marcos: Indskrivning af børn til 1. kommunion er begyndt. Vi har indtil videre
indskrevet 12 børn. Jeg holder ferie fra den 12. september til den 25. september. Pastor Jan Hansen og pastor Lars
Messerschmidt er vikarer i perioden. Jan låner min bil.
Punkt 3: Orientering fra Maria: Orgelsagen er udsat til den 1. april. Fonden, der skal finansiere reparationen af
orglet, kan ikke tage stilling til sagen før i foråret.
Ibrugstagningstilladelse af vores renoverede bygning vil foreligge, efter at den er blevet synet den 14. september.
Punkt 4: Debat om idekatalog om frivillige i kirken udskydes til næste møde.
Punkt 5 : Debat af Pastoralrådets oplæg om kirkens fremtid:
Kirkens indre liv:
Vi har vækst i Roskilde menighed. Der er mange indvandrere især fra Østeuropa, og vi har en dygtig præst. Væksten sker stille og roligt.
Præstebetjening:
Vi er tilfredse med vores præst. Vi har haft et foredrag om den Neokatekumenale vandring, og vi ser ingen problemer i , at vores præst tilhører denne bevægelse. Arbejdspresset er for stort for en præst, der skal dække to
menigheder, der er i vækst i to tætbefolkede områder. Var det en ide, at der var tre præster om at dække to sogne?
Kan diakoner aflaste præsten? Vi har Erick i et år. Han hjælper med at undervise de spansktalende i menigheden.
Økonomien:
Den har det godt. Kirkeskatten stiger. Vi har en fast indtægt via vores lejeindtægt fra skolen. Vores gamle bygninger skal vedligeholdes, det koster. Vi har taget et nyt regnskabssystem i brug, og det fungerer.
Frivillig arbejdskraft i menigheden:
Vi har ca. 50 frivillige i menigheden ud af en menighed på 1300 medlemmer. Nogle har flere opgaver. Vi kunne
godt bruge flere mænd bl.a. til lektorer. Vi har gode kateketer og har knyttet unge medhjælpere til gruppen.
Administration og IT:
Når IT systemet er færdigudviklet, vil det forenkle administrationen meget med hensyn til sogneregistret. Vi har
problemer med den langsomme postomdeling fra Post Nord.
Katekese:
Vi har 5 kateketer til 1. kommunion og tre til firmelsen. Der er en kateket, der taler med de ventende forældre,
medens børnene bliver undervist.
Punkt 6: Middag med skolen udskydes til foråret.
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Punkt 8 : Punkter til næste møde den 5. september :
1.
2.

Frivillige i kirken
Adventssøndage med lotteri og æbleskiver

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 19.53
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