SKT. LAURENTII SOGNEBLAD
Skt. Laurentii Katolske Kirke
Den romersk-katolske menighed i Roskilde

2009 — nr. 2 / juni - august 2009

Et ord fra sognepræsten...

I dette nummer:

AT HJÆLPE ANDRE …
Meddelelser .......................... s. 3
Referat fra årsmødet .............. s. 4
Skt. Hans Aften ..................... s. 8
Sommerplan.......................... s. 9
Ungdomshjørnet .................. s. 14
Sognekalender .................... s. 16

OBS: Nye e-mail adresser:
sognet@laurentiikirke.dk
sognepraest@laurentiikirke.dk
sogneblad@laurentiikirke.dk
ungdom@laurentiikirke.dk
bogcafe@laurentiikirke.dk
ofmconv@laurentiikirke.dk

Må jeg prale lidt? Midt i forberedelserne til pinsedagens velsignelse af
vore liturgiske medvirkende var jeg
meget taknemmelig, da jeg lavede de
lange lister over dem, der skulle
velsignes: så mange lektorer, så
mange ministranter osv. Vi er velsignet som menighed! Når jeg tænker
på, at man dertil skal tilføje de mange
kateketer og de mange, mange frivillige, der gør så mange andre ting i
sognet – ja, sognepræsten kan prale,
han må ikke klage!
Sommetider synes jeg, at denne store
indsats fra menighedens side er
fantastisk, men indadvendt. Vi
bygger vor menighed op, og det er
godt! Men hvad gør vi for de andre?
For de andre menigheder? For dem,
uden for kirken? Hvad med karitativ
arbejde?
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Bispedømmets vejviser nævner to landsdækkende karitative organisationer i katolsk regi: Caritas Danmark og Sankt Vincent Grupperne.
Begge grupper vil gerne hjælpe andre mennesker i ind- og udlandet, især
med at samle penge ind. Hvad er forskellen? Konkurrerer de med
hinanden om de samme resurser?
Caritas arbejder ud fra filosofien ”mange bække små gør en stor å”.
Caritas Danmark arbejder sammen med Caritas International, en
sammenslutning af mange nationale og regionale kirkelige hjælpeorganisationer. De fleste af disse grupper har direkte tilknytning til det
lokale bispedømme. Caritas International har sit kontor i Vatikanet. Ved
at arbejde sammen kan også en lille gruppe i Roskilde være med til at
løfte store opgaver. Når der er krig i Sri Lanka, tsunami i Indonesien,
eller jordskælv i Iran, er de katolske Caritas grupper blandt de første på
scenen. Den lokale afdelings vigtigste opgave er altså at støtte hele
gruppen.
Skt. Vincent Grupperne arbejder ud fra filosofien ”også lidt er godt”. De
danske grupper har en national organisation, men der findes ikke nogen
international bestyrelse. Man arbejder mere lokalt og mere direkte. Skt.
Vincent Grupperne begyndte livet som Skt. Vincent de Paul Præsternes
lægmandsorganisation, og i dag har de fortsat som hovedformål ”at
hjælpe missionærer”. Den lokale gruppe danner direkte kontakt med en
missionsstation et sted i verden – fra Congo til det indre København – og
støtter den økonomisk, åndeligt og på det personlige plan.
Begge grupper giver mening, begge organisationer er vigtige.
Men i Skt. Laurentii Kirke har grupperne trange vilkår. Det har været
svært at tiltrække nye medlemmer. Aktivitetsniveauet har været på det
minimale. Jeg tror ikke, det er fordi katolikker i Roskilde, Frederikssund,
Lejre eller Stenløse kommune nægter at hjælpe andre. Da vi tog en
kollekt op under årets Tre Kongers Vandring til støtte for kirken i det
krigshærgede Sydsudan, fik vi mere end 1.000 kroner. (Et projekt, som
vor Skt. Vincent Gruppe håber at arbejde videre med.)
Et forslag fra Bo Johansson og Arek Akot Johansson om en genoprettelse
af sognets karitative arbejde, fandt genklang under årets menighedsmøde
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den 19. maj. Jeg oplevede det som ”årets x faktor” – et vigtigt emne, som
hverken sognepræsten eller menighedsrådet havde været bevidste om,
men som viste sig at være aktuelt i menigheden. Sidste år var det spørgsmålet om urnegravpladser, der blev rejst på menighedens årsmøde.
Forslaget om større støtte til Caritas og Skt. Vincent Gruppen stod ikke
på menighedsrådets liste over indsatsprioriteter, men spørgsmålet er nu
tilføjet. Heraf kan man se, hvor vigtige disse årsmøder er!
Tak for mødet! Og tak for forslaget. I de kommende måneder vil
sognepræsten og menighedsrådet tale mere med disse to grupper om,
hvad der kan gøres. Jeg ser frem til dette!
Hjertens fred og fryd,

P. Bob
MEDDELELSER
TILLYKKE TIL …
Døbte:
Felix Hansen-Schwartz (8. februar), George Faraj Dawood Kado (15. februar),
Duncan Enrique Herdegen (22. februar), Mark Emanuel Nicolas Antoine de
Bourbon-Parme (1. maj), Thanh Tuan Jean Bernard Tran-Duc (23. maj)

Første Kommunion, den 3. maj 2009:
Anna Klara Beniczky, Johannes Brøns Christensen, Mark Emanuel de BourbonParme, Thor Liam Downes-Rasmussen, Hannah Ketzel Figueroa, Eva Clara
Hasselbach Gang, Caroline Tarrasson Hansen, Lærke Bidstrup Hansen, Malthe
Jack Hansen, Teresa Clara Indruszewski, Anna Angela Kaiser, Natalia Kinga
Keller, Wiktoria Aleksandra Keller
Og ikke mindste til Liss Andersen, som i en alder af 100 blev optaget i Den
katolske Kirke påskenat, den 12. april 2009 med firmelsens og eukaristiens
hellige sakramenter.
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Menighedsmøde Skt. Laurentii - den 19. maj 2009
Referat
1. ÅRSBERETNINGEN
Menighedsrådsformand Nina Lassen fremlagde rådets årsberetning. Da den
skriftlige beretning lå til rådighed forud for mødet, begrænsede Nina sig til at
fremhæve de ting, som hun syntes var særligt vigtige:










Sognets liv er afgørende præget af det store medansvar, som sognets medlemmer viser. Mange mennesker er aktive, og det bemærkes i bispedømmet. Nogle funktioner er umiddelbart mere synlige end andre, men
alle er lige vigtige, lige fra praktiske ting som rengøring og reparationer
henover de mange administrative funktioner og liturgi til den forbøn, der
så klart er med til at bære os alle.
Sidste sommer gennemførte menighedsrådet en gennemgribende sogneevaluering, der tog temperaturen på sognets ve og vel.
Menighedsrådet er enigt med Sct. Josefs Børnehaves bestyrelse i, at den
katolske identitet i børnehaven skal bevares i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelse om, at det med udgangspunkt i det kristne/katolske
livssyn må være målsætningen for børnehaven at give børnene værdier og
holdninger, så de opdrages til demokrati og frihed under ansvar, rummelighed, ligeværd og respekt, hensynsfuldhed og omsorg.
I meget lang tid har vi i vores menigheds midte haft en stor gruppe irakiske flygtninge fra Avnstrup. Efter mange års ventetid i usikkerhed og
frygt for at blive sendt tilbage til Irak er de allerfleste i løbet af 2008 og
2009 endelig og lykkeligvis blevet anerkendt som flygtninge af de danske
myndigheder og har nu fået en opholdstilladelse. Det har været en meget
stor glæde for os alle, men det er dog også med en vis portion vemod for
os, at mange er flyttet til andre områder af landet.
Vi har også oplevet store sorger i det år, der er gået – ikke mindst med
mange dødsfald. Blandt dem, vi mistede, var Anni Meinertz, der med stor
åbenhed, kærlighed og nærvær støttede op om alt det, der foregik i menigheden i mange år som menighedsrådets formand. Ære være Annis og vore
kære brødre og søstres minde.

2. KIRKELOFT OG LYDANLÆG
Projektets omfang og økonomi er tidligere blevet fremlagt i sognebladet.
Dagens dato (d. 19. maj) var hele projektet næsten – men ikke helt – færdigt.
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Det er for det meste vellykket. På bispekontorets anledning vil menighedsrådet
og bygningsudvalget gennemføre en gennemgående inspektion. Under årsmødet
fremlagde rådet en sammenfattet beretning i PowerPoint form. Beretningen kan
læses ved www.laurentiikirke.dk.

3. ØKONOMI
Sognets regnskab for 2008 og budget for 2009 blev fremlagt. I 2008 måtte vi
igen gå ud med et underskud; det samme vil ske i 2009 og årene derefter, hvis
ikke det lykkes os sammen at vende udviklingen. Menighedsrådet har derfor set
sig nødsaget til at skære yderligere i de budgetterede udgifter for 2009, der allerede i 2007 og 2008 var søgt holdt på et absolut minimum. Det eneste sted vi nu
kan skære, hvis vi skal undgå underskud er på den nødvendige vedligeholdelse af
bygninger og orgel, og vi kan skrue varmen endnu længere ned om vinteren. På
længere sigt kan dette selvsagt vise sig at blive en meget dyr løsning.
Sognets absolut væsentligste indtægtskilde er bidrag fra sognets medlemmer.
Den eneste holdbare løsning er derfor, at de enkelte menighedsmedlemmer genovervejer størrelsen af deres kirkeskat eller kirkebidrag. Vi er klare over, at arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed stiger, men vi håber på, at vi som menighed alligevel finder vejen ud af sognets økonomiske krise.

4. URNEGRAVPLADSER
På menighedsmødet i maj 2008 blev der udtrykt ønske om, at der indrettes urnegravplads med fællesgrav og enkeltgrave i Østre Kirkegårds katolske afdeling.
Nu har Roskilde Kirkegårdenes bestyrelse godkendt en udvidelse af den katolske
afdeling dertil. En tegning kan ses på sognets hjemmeside.
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5. AT HJÆLPE ANDRE
Efter længere diskussion (jfr. ”Et ord fra sognepræsten” i dette sogneblad) er
følgende blevet foreslået:



Sognets Caritas gruppe vil fortsat støttes og synliggøres.
Sognets Skt. Vincent Gruppe har været aktiv gennem årene, men mindre
synlig. Nu ønsker menighedsrådet at hjælpe denne gruppe til også at blive
kendt og anerkendt i menigheden.

6. MENIGHEDSRÅDETS PRIORITETER 2009-2010
Det nuværende menighedsråd blev valgt i april 2006 for fire år. Understøttet af
en analyse af sognets ve og vel, som rådet gennemførte 2008/2009, har menighedsrådet valgt 3 områder, hvor det vil koncentrere sin indsats frem til april
2010:







Katekese og parenesis (dvs. evangelisering, trosformidling og fordybelse)
for unge familier – fx bedre dåbsforberedelse, ægteskabsforberedelse og
programmer for forældrene til børn, der går til religionsundervisning
Tilbud til sognemedlemmernes åndelige fordybelse og udvikling – støtte
til eksisterende aktiviteter som eukaristisk tilbedelse & ordets brydelse;
nye tiltag som fx undervisning for voksne (jfr. ”Etik for Voksne”)
Støtte til menighedens frivillige medarbejdere – hvad har vi brug for?

Rådet påstår ikke, at disse er de eneste tre ting, som har brug for støtte og
indsats. Men det er rådets skøn, at vi her taler om 3 vigtige områder, hvor vi kan
bygge noget op nu.
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7. HAR SOGNET EN ”KULTURPOLITIK”?
Det sidste punkt på dagsordenen var ”ordet er frit”. Her opstod en samtale om
især to emner:




sognets holdning overfor de kunstværker, vi har eller engang havde. Der
kræves bl.a. en aktiv indsats for konservering m.m. Fremhævet var
kirkens hovedportal (én af de smukkeste i Roskilde, men statuerne går i
opløsning!), flere malerier især dem fra Sofie Holten (som fx Vor Frue af
Roskilde) og arvet efter Visdommens Døtre. Menighedsrådet vil arbejde
videre med sagen.
et forslag om at vi genetablerer de store vinduer i menighedssalens sydvæg. Det vil lade mere lys og luft komme ind og vil måske gøre salen
varmere om vinteren. Også det vil menighedsrådet undersøge nærmere.

Tak for et godt møde!
Nina Lassen, p. Bob
(Alle dokumenter fra årsmødet, fra sogneevalueringen, regnskabet osv. kan læses ved
www.laurentiikirke.dk)

EUKARISTISK TILBEDELSE, ORDETS BRYDELSE M.M.
Nr. 2 på menighedsrådets ”hits liste” er katolikkernes åndelige fordybelse og udvikling. Vi er overbeviste om, at denne udvikling må
bygge på bøn. Selvfølgelig vil vi arbejde med andre tilbud som fx
foredrag, debat, film, sjove aktiviteter m.m., men altid på den
levende spiritualitets grobund.
Menigheden har allerede fire ”bønsaktiviteter” – hverdagsmessen, fredag aftens
eukaristisk tilbedelse, onsdag eftermiddags rosenkrans og mandag aftens ordets
brydelse – som allerede nu danner et fundament, som vi kan bygge videre på.
Menighedsrådet opfordrer alle katolikker til at overveje at deltage i én eller flere
af disse aktiviteter til fordybelse og udvikling. Der siges mere om disse emner
senere i sognebladet. Se også følgende meddelelse:

HVEM BEDER FOR DIG?
Du er ikke alene – vi har en bedegruppe.
I sin bog Gud har en drøm skriver biskop Desmond Tutu, ”Der er
stunder, mange stunder, hvor jeg ikke kan bede, enten fordi jeg er for
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træt, eller fordi jeg er inde i en mørk periode.” Har du brug for et menneske, der
vil bede sammen med dig? Har du brug for forbøn fx inden en operation eller
noget vanskeligt? Vil du gerne bede for andre?
To medlemmer af vor menighed – Bente Ørum & Ellen Margrethe Nelth – har
startet en forbønsgruppe, som du kan ringe til. Ellen Margrethe Birgitta Nelth,
tlf. 46 37 05 85 og Bente Ørum, tlf. 46 32 16 11.

BARNEDÅB
De næste søndage med barnedåb er: den 7. juni, den 5. juli, den 9.
august, den 6. september.

SKT. HANS AFTEN
TIRSDAG, DEN 23. JUNI
Messe kl. 17:00
Grillen er tændt og klar til medbragt grillmad
efter messen
Fællesspisning i klosterhave og menighedssal
Drikkevarer kan købes
Bålet tændes og båltale holdes, når vi har spist
os mætte!
Pris pr. deltager: 30 kr.

DEN STORE HAVEDAG
LØRDAG, DEN 27. JUNI FRA KL. 9:00.
Kan du give en hånd med blomsterne, græsplænen, hegnene,
buskene, fortovet og alt, hvad der hører til en smuk og dejlig
have? Dagen er den 27. juni i år. Øl og andre drikkevarer
gives af sognepræsten, frokost serveres. Vi slutter arbejdet i
løbet af eftermiddagen – kom i en time, eller bliv hele dagen,
som du kan! Mange, mange tak for indsatsen!
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RENGØRING I KIRKEN

RENGØRING I MENIGHEDSSALEN

altid tirsdag kl. 8.30-11.30
16. juni
18. august
15. september

altid fredag kl. 9-12
19. juni
10. juli
7. august
28. august

TIDSPLAN FOR JULI
Der er søndagsmesse kl. 10:00, men ikke kl. 8:30
Der er ingen hverdagsmesser eller ordets gudstjenester.
Der er ikke messe på Ledreborg den 5. juli.
Der er ingen onsdagsrosenkrans. Der er eukaristisk tilbedelse den 3. & 10. juli,
men ikke den 17., 24. eller 31.
Skriftemål er efter aftale med præsten.
Kirkekontoret er lukket i juli, men nogen vil lytte til telefonsvareren stort set
hver dag. Kontoret åbner igen den 4. august.
Bogcaféen er lukket i sommerferien. Den åbner igen tirsdag, den 11. august
(samtidigt med Skt. Josefs Skole).
Dette program gælder til og med lørdag, den 1. august. Sognet ønsker alle en
velsignet sommer!

EFTER SOMMERFERIEN
Fra den 2. august er der igen søndagsmesse kl. 8:30 & 10:00.
Fra den 4. august er der igen ordets gudstjeneste hver tirsdag kl. 17:00.
Fra den 5. august er der hverdagsmesse onsdag, torsdag og fredag kl. 17:00.
Fra den 2. august er der igen messe i Ledreborg Slotskapel den første søndag i
måneden.
Mandag - Den første Ordets Brydelse efter sommerferie er mandag, den 17.
august og hver anden mandag derefter.
Tirsdag – Sognekontoret åbner igen den 4. august. Kontortid er tirsdag til fredag
kl. 10-12.
Bogcaféen åbner igen tirsdag, den 11. august. Bogcaféen er åben tirsdag til
fredag kl. 13:00-16:45 og efter 10-messen om søndagen.
Onsdag - Rosenkrans om onsdagen genoptages den 5. august.
Torsdag – Koret holder korprøve hver torsdag aften kl. 19:30 fra den 3.
september. Alle er velkomne til at synge med!
9

Fredag - Præsten er i skriftestolen hver fredag kl. 16:00-16:45 fra den 7. august.
Den eukaristiske tilbedelse gennemføres hver fredag fra kl. 18:00 til kl. 19:00 fra
den 14. august.
Religionsundervisning – jfr. Ungdomshjørnet

FESTEN FOR DEN HELLIGE LAURENTIUS – DEN 9. AUGUST
Sankt Lars er menighedens værnehelgen. Hans fest fejres søndag, den 9. august.

DEN KATOLSKE KIRKE, HVAD ER DET?
En uforpligtende informationsaften onsdag, den 19. august kl. 19:30.
Har du lyst til at vide noget mere om katolicismen eller om, hvem katolikkerne i
Danmark er? Kom til en åben samtaleaften den 19. august i Skt. Laurentii
Kirkes menighedsgård (præstegård), Frederiksborgvej 11 i Roskilde. Aftenen er
for dem, der overvejer at bliver katolikker, for katolikker, der har nogle spørgsmål om deres egen tro, men også for dem, der bare ønsker at vide lidt mere.
Flere oplysninger kan hentes fra sognets webside www.laurentiikirke.dk, eller
ved at skrive til sognepræsten på sognepraest@laurentiikirke.dk, eller fra kirkekontoret 46 35 09 65.

SKT. LAURENTII AFTEN, TIRSDAG DEN 25. AUGUST KL. 19:30
Broder Theodor Jürgensen OFM Conv.:
Mit sindsoprivende munkeliv!
Broder Theodor er tilbage! I det mindste på
besøg! Den 25. aug. fortæller han om sine
første to år tilbage i franciskanernes ”moderhus” Sacro Convento i Assisi, Italien.
Broder Theodor, født i Flensborg, Tyskland,
var medlem af det lokale franciskanerkloster i
Roskilde 1995-2007.
Arrangør: Skt. Laurentii Aftener
Skt. Laurentii menighedssal, Frederiksborgvej
11, Roskilde
Tirsdag, den 25. august 2009 kl. 19:30.
Entré: 40 kr. (inkl. kaffe & brød)
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OM HVERDAGSMESSEN & ORDETS GUDSTJENESTE
Der er ingen tvivl om, at sognets trivsel er afhængig af den forbøn, som finder sted under
hverdagsmesserne og ordets gudstjeneste tirsdag eftermiddag. Der er ikke tale om en
slags privat messe, men om menighedens gudsdyrkelse. Selv når der kun er to eller tre
til stede, er Jesus Kristus iblandt os og hele sognet med ham. Jeg kan ikke understrege
nok hvor stor en tjeneste, der udøves af de mennesker, som kommer til hverdagsmessen
og ordets gudstjeneste.
Men jeg vil gerne fremhæve én, nemlig Helga Wisniewska. Helga er nu 95 år gammel,
men hun bliver ved med at bede for os alle sammen. Hun kommer så ofte hun kan til
hverdagsmessen, takket være den store støtte, som Claude Nielsen viser hende. På et så
stærkt fundament kan man bygge et solidt kirkehus!

OM DEN EUKARISTISKE TILBEDELSE
Den katolske kirkes katekismus kalder eukaristisk tilbedelse ”en vis forlængelse og fuldendelse af tidebønnen” (§ 1178) – en deltagelse i hele kirkens uafbrudte bøn. Enhver
menighed er kaldet til at bede ”uden afbrydelse”, og det gør vi ikke kun gennem messen
og sakramenterne men også med medlemmernes private bøn og især gennem de forskellige former for tidebøn. Tidebøn – morgensang, vesper, komplet osv. – er ikke kun
munkenes opgave men hele folkets opgave. Hver gang skolebørnene synger morgensang
og beder Fader Vor, hver gang en familie beder bordbøn inden middag, hver gang én af
os går på knæ og siger godnat til Gud, beder Kirken tidebøn.
Én af de vigtigste former for bøn, som vi har her i Skt. Laurentii Kirke, er meditation
foran den hellige eukaristi.
Hver fredag aften samles nogle mennesker til stilhed, tilbedelse og forbøn under brug af
vespers tekster. Fra juni prøver vi noget nyt: tilbedelsen bliver én time, fra kl. 18:00 til
kl. 19:00. Vi håber, at det gør det nemmere for flere at deltage. Du er meget velkommen
til at være med, bare engang eller hver eneste gang, hele timen eller bare i 5 minutter. På
den måde styrker du hele menigheden og beder for hele verden. Som pave Johannes
Paul II sagde:
Kirken og verden har et stort behov for dyrkelsen af Alterets Sakramente. Jesus
venter på os i dette kærlighedens sakramente. Lad os ikke spare tid på at gå hen
for at møde Ham med tilbedelse, i en kontemplation fuld af tro og rede til at sone
verdens svære synder og misgerninger. Måtte vor tilbedelse virkelig aldrig
mangle. [Dominicæ cenæ § 3]

OM ORDETS BRYDELSE
”Kirken har altid æret den hellige skrift på samme måde som Herrens legeme. Begge
nærer og bestemmer hele det kristne liv.” [Vat II, Dei Verbum § 21] Det er derfor, at
hele søndagsmessen bygges op i to lige halvdele: ordets gudstjeneste og nadverens
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gudstjeneste. Søndagens læsninger er kirkens gave til os til vejledning i vor hverdag.
Gruppen ”Ordets Brydelse” – navnet kommer fra kirkens ritualbog – er sognets bibel
læsnings gruppe. Vi samles hver anden mandag kl. 19:30 hos Judith Sandager Jeppesen,
Roskilde Kloster, Skt. Peders Stræde 8 B. Vi ser på læsningerne til den kommende
søndag og drøfter dem. Kan vi gætte rigtigt, hvad præsten vil holde sin prædiken om?
Hvad siger disse tekster til mig her og nu? Hvad kan jeg bruge dem til?
Vi indbyder alle, der har lyst til denne form for bibelsk fordybelse, til at deltage.

OM ROSENKRANSEN
Rosenkransen er også en form for tidebøn! Selvfølgeligt kan man bede rosenkrans alene,
men det giver noget særligt at bede sammen med andre. En mulighed er at bede sammen
med gruppen hver onsdag kl. 16:30 – også når du ikke kan blive til messen bagefter!

VALFART TIL VADSTENA
KRISTI HIMMELFART 13. TIL 16. MAJ 2010
Vores valfart til Vadstena i Sverige starter med busturen. Vi kører i samlet flok
sammen med deltagerne fra Skt. Albani Menighed i Odense fra Roskilde Station
den 13. maj kl. 9.40 over Helsingør til Vadstena.
I Vadstena bor vi hos Birgittinerinderne (enkelt og dobbeltværelser)
Vi deltager i dele af søstrenes tidebøn og messe. Vi har planlagt besøg i
Blåkyrkan, i museet i det oprindelige kloster, og hos Mariadöttrana.
Dagens tre hovedmåltider er inkluderet fra torsdag aften til søndag frokost.
Pris: 2.300 kr. pr. person
Der må påregnes lommepenge til evt. entre ved museum og mellemmåltider under
opholdet og på turen hjemad.
Tilmelding: Betaling af depositum 500 kr. senest den 31. januar 2010.
Konto nr. fås ved henvendelse på sognekontoret.
Resten af deltagerbetalingen senest 1. april 2010.
Tilmeldingen sker efter først til mølle princippet. Kun 27 pladser!
Turen arrangeres af Tore Nyberg og Ellen Margrethe Birgitta Nelth (begge birgitinske
oblater). Arrangørerne indbyder menighederne i Roskilde og Odense til at deltage i
turen.
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RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDET DEN 31. MARTS 2009
Vi besøgte Roskildes Østre Kirkegård den 31. maj og drøftede en udvidelse af den
katolske afdeling samt placering af urnegravsteder og et fælles urnegravsted. Korset og
Kristusfiguren på Østre Kirkegård er midlertidigt fjernet for renovering.
Vi så på lydanlægsprojektets tilstand.
Der var ekstraordinær forældreforsamling i Sct. Josefs Børnehave den 11. marts 2009,
hvor alle forældrerepræsentanter til børnehavens bestyrelse blev skiftet ud. Ny formand
for bestyrelsen er Allan Aagaard Kristensen. Bispedømmets og sognets repræsentant,
Anton Englert, er næsteformand.
Vi holder sammenkomst med Skt. Josefs Skole og Sct. Josefs Børnehave den 29. april.
Vi fortsatte arbejdet med sogneevalueringen og talte om prioriteter.
Der holdes et åbent ”brainstorming” møde den 13. september efter messen med forældre,
der har børn til religionsundervisning og med andre unge familier.
Bente Ørum og Ellen Margrethe Birgitte Nelth starter en forbønsgruppe.
Snarest sender skatteudvalget et brev med oplysninger om kirkeloftsprojektet og dets
finansiering.

RESUME AF MENIGHEDSRÅDSMØDE DEN 5. MAJ 2009
Børnehaven - Anton Englert, næsteformand i Sct. Josefs Børnehaves bestyrelse, ajourførte os om situationen i børnehaven. Bestyrelsen arbejder især med to emner lige nu: 1)
Roskilde Kommunes plan for en omstrukturering af alle børnehaver og dagsinstitutioner,
og 2) kommunens godkendelse af børnehavens vedtægter.
Orgel - Orgelbygger Th. Frobenius & Sønner inspicerede på vor anledning kirkens orgel
den 4. maj. Orglet trænger til en grundig rensning, især efter ombygningen af kirkeloftet.
Den sidste rensning var i 1974. Det bliver en ekstraudgift.
Kunstværker - Sognet er blevet overrakt et træsnit fra det gamle Sct. Maria Hospital. Vi
har flere gamle malerier og andre kunstværker, end vi kan udstille. Hvad skal vi gøre
med dem? Som første skridt vil vi bede Jørgen Nybo Rasmussen og Stig Holsting om at
lave en fortegnelse.
Økumeni – Roskildes tværkirkelige forum planlægger en kirkevandring St. Bededag.
Stig Bj. Pedersen vil deltage. Han er også blevet indbudt til at mødes med Roskildes
præsteforum.
Skt. Laurentii Kirke deltager i Roskildes Ånd- og Videnfestival den 12.-13. februar 2010,
hvor temaet lyder ”ild og lys”.
P. Bob har korresponderet med p. Julian Milariu, en franciskaner fra Rumænien, som
håber på, at komme til Danmark. Nogle menighedsmedlemmer har også mødt ham i
hhv. Assisi og Medjugorje. Julian er indstillet på at komme til Roskilde, men kan endnu
ikke sige hvornår.

13

UNGSDOMSHJØRNE ……………………………………

Facebook

ER DU MED I SOGNETS FACEBOOK
GRUPPE?

Få at vide hvad der sker! Under Applikationer,
klik på Grupper. I Søg efter grupper, søg efter
”Skt. Laurentii Kirke i Roskilde.” Efter dit medlemskab er godkendt, er du
med løbende!

SOMMER PROGRAM
Ungdomsgruppen har nogle idéer for aktiviteter i løbet af sommeren.
Dags dato (maj måned) var planlægningen ikke færdig, men hold øje
med Facebook Gruppens side! Vi vil også sende sms’er.

DEN STØRSTE DAG
DUK’s Nationale Børne- og
Ungdomsdag
Den 26.-27. september 2009 i Odense
1000 unge katolikker fra hele Danmark samles til en kæmpe fest,
anderledes katekese og en fejring af troen. Dans natten igennem, se
biskoppen i røg og damp, oplev katolsk torvedag og fejr årets bedste
ungdomsmesse.
Tilmelding forgår gennem sognet og koster 100 kr. for DUK medlemmer, 200 kr.
for ikke-medlemmer.
Tilmelding går igennem sognet. Du kan tilmelde dig på sognets hjemmeside,
med at sende en e-mail til ungdom@laurentiikirke.dk
eller med at acceptere Invitationen fra Facebook Gruppen, når den kommer sidst
i juni.
Du kan læse mere på DUK’s webside.
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……………………………………………………………..
HVORNÅR STARTER RELIGIONSUNDERVISNING IGEN?
Salmesang for de Små
Første Kommunion
Midi-KUK
Firmelseshold 2010
Firmelseshold 2009
Maxi-KUK
GiFra

- d. 13. september
- d. 13. september (1. Kommunion 2010 = 2. maj)
- d. 13. september
- d. 13. september (Weekendtur d. 24.-25. oktober)
- d. 30. august (Firmelse er den 1. november 2009)
- planerne meddeles løbende
- næste møde er d. 2. okt.
Emne: Hvem var Frans af Assisi?

Har du set ”The Christ Factor” på YouTube? Ikke ??? Det er årets
bedste reklamefilm! Den må du se. Søg under ”The Christ Factor”
på YouTube eller gå til http://www.duk.dk/index.php?id=813

ÅBENT BRAINSTORMING MØDE
FOR UNGE FAMILIER
SØNDAG, DEN 13. SEPTEMBER 2009 EFTER MESSEN

Menighedsrådet og kateketerne (religionslærerne) indbyder alle forældre,
som har børn og unge til religionsundervisning til et møde. Alle andre
unge voksne er også indbudte.
Vi vil gerne høre jer! Hvad er jeres forventninger, ønsker, idéer, visioner
osv. Hvad kan kirken gøre? Hvordan? Kom og fortæl os det!
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SOGNEKALENDER - JUNI 2009
2.

tirsdag

3.

onsdag

4.
5.

torsdag
fredag

7.

søndag

13:00-16:45
17:00
16:30
17:00
17:00
16:00
17:00
18:00-19:00
8:30
10:00
11:15
efter messen

8.

mandag

9.
13.
14.

tirsdag
lørdag
søndag

17:00
19:30
18:30

8:30
10:00

16.
19.
21.

tirsdag
fredag
søndag

efter messen
8:30-11:30
9:00-12:00
8:30
10:00

22.

mandag

23.

tirsdag

25.
27.
28.

torsdag
lørdag
søndag

efter messen
19:30
17:00
18:00
19:00
fra 9:00
8:30
10:00
efter messen

Bogcaféen har åben hver tir, ons, tor og fre
Ordets Gudstjeneste – hver tirsdag
Rosenkrans før messen
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.
Skriftemål – hver fre
Messe – hverdagsmesse ons. tor. & fre.
Eukaristisk tilbedelse – hver fredag aften
TREENIGHEDS SØNDAG (TRINITATIS)
Messe
Messe – med barnedåb
Kursus for nye ministranter
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Messe i Ledreborg Slotskapel
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Menighedsrådsmøde
Den hl. Antonius af Padovas festdag
KRISTI LEGEMS & BLODS FEST (CORPUS CHRISTI)
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Rengøring i kirken
Rengøring i menighedssalen
12. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcafenéen er åben
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Messen til Skt. Hans
Skt. Hans Fest – grill aften, fællesspisning & bål
Skt. Josefs Skoles Demissionsgudstjeneste i kirken
Stor Havedag – kom gør sognehaven smuk!
SKT. PETER & PAUL
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
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JULI 2009
Tidsplan for juli:
Der er søndagsmesse kl. 10:00, men ikke kl. 8:30
Der er ingen hverdagsmesser eller ordets gudstjenester.
Der er ikke messe på Ledreborg.
Der er ingen onsdags rosenkrans. Der er eukaristisk
tilbedelse den 3. & 10. juli men ikke de sidste 3 fredage.
Skriftemål er efter aftale med præsten.
Kirkekontoret er lukket i juli, men nogen vil lytte til
telefonsvareren stort set hver dag. Kontoret åbner igen
den 4. august.
Bogcaféen er lukket i sommerferien. Den åbner igen
tirsdag, den 11. august /samtidigt med Skt. Josefs Skole).
Dette program gælder til og med lørdag, den 1. august.
3.

fredag

5.

søndag

18:00-19:00
10:00

Eukaristisk tilbedelse
14. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
OBS: Om eftermiddagen er årets Valfart til Haraldsted.
Jfr. bispedømmets hjemmeside & Katolsk Orientering for
flere oplysninger

10.

fredag

12.

søndag

19.

26.

9:00-12:00
19:00-20:30
10:00

Rengøring i menighedssalen
Eukaristisk tilbedelse
15. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
I sommerens løb organiserer Danmarks Unge Katolikker
sommerlejre for alle aldersgrupper. Jfr. DUK’s webside &
Katolsk Orientering for at se programmet.

10:00

16. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Pater Bob er på Øm (Juniorlejr) den 25. juli – 1. august.

søndag

søndag
10:00

17. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
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AUGUST 2009
2.

søndag
8:30
10:00

4.

tirsdag

5.

onsdag

7.

torsdag

9.

søndag

efter messen

Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben

17:00
10:00-12:00
17:00
16:30
17:00
9:00-12:00
16:00-16:45
18:00-19:00

Messe i Ledreborg Slotskapel
Sognekontoret er åbent – hver tir, ons, tor, fre
Ordets gudstjeneste – hver tirsdag
Rosenkrans – hver onsdag
Messe – hver onsdag, torsdag og fredag
Rengøring i menighedssalen
Skriftemål – hver fredag
Eukaristisk Tilbedelse – hver fredag
FESTEN FOR DEN HL. LAURENTIUS
Messe – med barnedåb
Messe

8:30
10:00
efter messen
11.
16.

tirsdag
søndag

13:00-16:45
8:30
10:00

17.

mandag

18.

tirsdag

19.

onsdag

22.
23.

lørdag
søndag

18. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe

efter messen
19:30
8:30-11:30
18:30
19:30

10:00
8:30
10:00

25.

tirsdag

efter messen
19:30

28.

fredag

9:00-12:00

Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Skt. Josefs Skole starter igen i denne uge
Bogcaféen er åben hver tir, ons, tor, fre
MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B
Rengøring i kirken
Menighedsrådsmøde
Informationsaften: Den katolske Kirke, hvad er det?
Uforpligtende samtaleaften for dem, der vil høre mere om
den katolske kirke. 46 35 09 65
Liturgi Udvalg møde
21. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
Skt. Laurentii Aften – Broder Theodor Jürgensen: Mit
munkeliv i Assisi. Om Theodors først 2 ”sindsrivende” år
tilbage i Sacro Convento i Assisi. Entré: 40 kr.
Rengøring i menighedssalen
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30.

søndag
8:30
10:00

22. ALMINDELIGE SØNDAG
Messe
Messe
Der er kollekt for Caritas under messen i dag

efter messen

31.

mandag

19:30

Kirkekaffe i menighedssalen, Bogcaféen er åben
OBS: Katekese begynder i dag for Firmelseshold 2009
(dem, der skal firmes d. 1. nov. i år)
Ordets Brydelse hos Judith Sandager, Roskilde Kloster,
Skt. Peders Stræde 8 B

Nogle vigtige datoer i september
& oktober
torsdag, den 3. sept.



søndag, den 6. sept.



søndag, den 13. sept.



kl. 19:30 i menighedssalen - koret starter
op igen
der er barnedåb under messen kl. 10

Salmesang for de Små efter messen kl. 10
undervisningen begynder for: Første
Kommunion, Midi-KUK & Firmelseshold 2010
 Åbent møde for unge familier - Hvad
har vi brug for? Hvad kan vi bruge
kirken til? - kl. 11:15 i Skt. Josefs Skole


søndag, den 20. sept.



den 26.-27. sept. 2009



den 3. oktober



den 24.-25. okt.



den 28. okt.



Høstfest & Auktion
Den Største Dag: Bispedømmets Nationale Børne- og Ungdomsdag, Odense
Frans af Assisis Fest: Højtidelig Vesper
Weekend i Spejderhytten for
Firmelseshold 2010
Skt. Laurentii Aften
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KIRKENS ADRESSER
Skt. Laurentii Katolske Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf. 46 35 09 65
Fax 46 36 50 91

E-mail: sognet@laurentiikirke.dk
Webside: www.laurentiikirke.dk
Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com
Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde
Sms tjenesten: 29 86 22 25

Kontortid: tirsdag-fredag kl. 10-12
Sognepræst:
Menighedsrådsformand: Nina Lassen
Robert G. Showers OFM Conv.
39 64 11 62
sognepraest@laurentiikirke.dk
NinaMarieLassen@hotmail.com
træffetid: tirsdag & torsdag kl. 10:00-12:00
Organist: Annelies van der Meer
59 46 32 92
Annelies_van_der_Meer@hotmail.com

Gråbrødrenes Bogcafé
46 32 52 57
bogcafe@laurentiikirke.dk
Åbningstid: tirsdag-fredag 13:00-16:45
og søndag efter messen

FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER
Søndagsmesse:

kl. 8:30 & 10:00
Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen
kl. 10:00, og Bogcaféen er åben

Hverdagsmesse:
Ordets Gudstjeneste:
Messe på Ledreborg:

onsdag, torsdag, fredag kl. 17:00
tirsdag kl. 17:00
1. søndag i måneden kl. 17:00 i slotskapellet

Religionsundervisning:
Rosenkrans:
VIK:
Skriftemål:
Eukaristisk tilbedelse:
AA blandet gruppe:
AA kvinde gruppe:

søndag kl. 10:00 (begynder med messen)
onsdag kl. 16:30
onsdag kl. 19:00
fredag kl. 16:00
fredag kl. 19:00-20:30
onsdag kl. 9:30-11:30
mandag kl. 17:00-19:0
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