Skt. Laurentii kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
Tlf.: 4635 0965
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Referat af menighedsrådsmødet den 11. juni 2018.
Mødedeltagere: P Marcos Bernús, Pia Mærsk, Ulrik Vangstrup (ref ), Anna Jørgensen, Ellen Margrethe
Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum.
Afbud fra John Munro.
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden: Dagsorden blev godkendt
Punkt 2: Godkendelse af referat af 25. april 2018: Referat blev godkendt med en rettelse til punkt 5.
Punkt 3: Orientering / v p Marcos
1.
2.
3.
a.
b.
4.
5.
6.
7.

Kalenderhjul for 2018/ 2019 er blevet opdateret
Renovering af sakristi
MR så fremskridtene i renovering af sakristiet. Renoveringen skrider frem efter planen.
Katekese
Første Kommunion 2018: 23 børn
Firmelse 2018 : 		
13 unge og 2 voksne 		
Åsebakken 27. maj 2018
Der var ikke så mange deltagere. Vi vil arbejde på bedre deltagelse næste år.
Sommerudflugt den 30. juni 2018
Programmet blev præsenteret i kirken efter messe d. 10.juni og kan ses på hjemmesiden
Der planlægges en kirkevandring i samarbejde med andre kirker i Roskilde d. 29. august fra 18:30
til 22. Ruten er på ca. 3-4 km.
Der blev orienteret om den nye datalovgivning

Punkt 4: Orientering v / Pia
Opfølgning fra sidst
1.
Alle messer i Sankt Laurentii er kommet med i kirkeoversigten på Katolsk.dk
2.
Oversigt over Udvalg og Grupper er opdateret. Oversigten giver et godt overblik over organiserin
gen af de frivillige og deres arbejde. Listens sendes ikke pr. email, men det er muligt at se den på
Sognekontoret.
Punkt 5: Behandling af ansøgning fra Rumænsk-Ortodoks Kirke v/p Marcos
Menigheden har bedt om at benytte Sankt Laurentii kirke til messer og kirkelige handlinger. Der vil ikke
være tale om en leje af kirken, men om lån fra gang til gang. Bispekontoret har godkendt denne ordning.
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Første gang bliver i august måned, når renoveringen af sakristiet er afsluttet. Messe vil ligge kl. 12 om
søndagen.
Punkt 6: Referat af Pastoralrådet 2.-3. juni 2018 v / Ellen Margrethe
Ellen Margrethe orienterede om mødet. Der vil komme et referat på Katolsk.dk
Punkt 7: Orientering fra div. Udvalg
• Kommunikations Udvalg / Redaktionsgruppe / v/ Ole
Der bliver udarbejdet en ny hjemmeside, der vil være klar efter sommerferien.
• Liturgisk Udvalg v / Pia - udsættes
• Sct. Hans Fest - Oplæg / v /Anna
Planlægningen af Sct. Hans blev diskuteret.
• Vedligeholdelses Udvalg / Have-gruppen / v / Pia - udsættes
• Økonomi / Regnskabsgruppen / Banken / Budgetter v / Pia
Pia orienterede om økonomien.
Punkt 8: Næste møde aftales
Der blev aftalt følgende mødedatoer for resten af 2018:
14. august
4. september
9. oktober
6. november
30. november
Alle møder mellem 18:00 og 20:00.
Referent: Ulrik Vrangstrup
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