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

Referat af menighedsrådsmøde den 19. februar 2019
Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk, Anna Jørgensen, Ellen
Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum
Afbud: John Munro, Ulrik Vangstrup
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 6. november 2018 er sket
Punkt 2. Regnskab for 2018
Regnskab 2018 og budget 2019 blev gennemgået.
Punkt 3. Orgel
Vores orgel trænger til at blive renoveret efter mange års brug.
Vi har sat lidt til side, og inden vi går videre med projektet, vil vi undersøge mulighed
for tilskud / støtte.
Punkt 4. Fuldmagt
Fuldmagt til sognepræsten og formanden for menighedsrådet er foreløbig godkendt
og vil være til endelig godkendelse, når ny regnskabsinstruks foreligger.
Punkt 5. Ref: Pastoralrådsmøde 15.-18.11.2018 / EMB
Et vigtigt emne var evangelisering og Kirkens synlighed. Daniel Nørgaard kom
med et godt oplæg, som kan ses på Den Katolske Kirkes hjemmeside,
www.katolsk.dk. Pastoralrådet vil arbejde videre md disse emner, da det er
vigtigt, at vores Kirke er synlig.
Kirkens økonomi var et centralt emne. Selv om der er foretaget store besparelser
de sidste år, bliver der alligevel i 2019 budgetteret med et underskud på DKK 3,3
mio. pga forventning om faldende indtægter. Kirken kan ydermere få udfordringer
med nogle bidragsydere, idet bidrag på DKK 20.000 og derover i.h.t. den nye
Trossamfundslov ikke må ske anonymt. Vi kan ikke blive ved med at spare, derfor
er der på bispekontoret ansat en kirkeskatte-konsulent Susanne Debora Madsen,
som skal assistere præster og menighedsråd med at øge kirkeskatten i sognene.

Punkt 6. Ref.: Frivillig dag / EMB og UV
Frivillig dag lørdag den 9. februar blev en rigtig god dag med deltagelse af 25
frivillige. Der kom mange gode forslag, som blev drøftet i menighedsrådet. Ulrik
og EMB vil sammenskrive forslagene og sende dem til de forskellige
udvalgsformænd. Udvalgene drøfter forslagene og melder tilbage til
menighedsrådet, hvad der skal arbejdes videre med inden for deres område.
Punkt 7. Orientering / v sognepræsten og formanden
Juletiden og Adventsretræte gik godt. Vores julekrybbe er blevet sat fint i stand.
I påsketiden plejer nogle medlemmer af Den Neokatekumenale Vandring at
missionere på Kultorvet i København. I år vil de som noget nyt i stedet komme til
Stændertorvet i Roskilde 4 søndage i tidsrummet kl.13:30 – 15:00. P Marcos deltager
også, og alle er velkomne.
Vores tidligere præstestuderende Erick præstevies den 17. marts 2019 i Léon i
Spanien.
Vi har nogle udfordringer med korrekt registrering af vore medlemmer i vore bøger.
Det sker ikke automatisk. Vi sender kun sogneblade ud til medlemmer som måtte
ønske det, og hvis de er over 70 år. Af besparelseshensyn henviser vi i stedet til vores
hjemmeside. Vi vil derfor som et forsøg kontakte medlemmer, som ikke kommer så
ofte i kirken og invitere dem pr. brev.
Mangelfulde registreringer kan også medføre manglende opkrævning af kirkeskat.
For at bistå med disse problematikker har Bispekontoret som nævnt ansat en
kirkeskatte-konsulent. I nær fremtid påbegynder bl.a. en Telemarketing-kampagne.
Afholdte arrangementer – siden sidst
Ref. : Skt. Nicolaus Fest
v/ p Marcos
I år kom der færre børn til dette arrangement. Ændringer overvejes.
Ref.: Hellig 3 Kongers Fest
v/ p Marcos, Beata og Jerzy
Arrangementet var en stor succes.
Arrangementer i nær fremtid
•
•
•
•
•
•

Søndag den 24. februar 2019: Medlemsmøde
v/ menighedsrådet
Søndag den 3. marts 2019: Fastelavn
v/ Kateketer og Birthe
Søndag den 3. marts 2019: Foredrag efter Kirkekaffe om vandring i
Ukraine
v/ Økumeni- og Valfartsudvalget / Beata og Jerzy
Lørdag den 23. marts 2019: Fest for Frivillige
v/ Festudvalget
Lørdag den 6. april kl. 14.30: KÆK / Katolsk Ældre Klub
Første møde er lørdag den 6. april kl. 14.30 i menighedssalen

•
•
•

v/ EMB m.fl.
Søndag den 26. maj 2019 Tur til Åsebakken
Vi undersøger mulighed for samlet bustransport på ruten Køge – Roskilde –
Høje Taastrup - Åsebakken
Sankt Hans Fest ( ? )
Anna oplyste, at hun ikke kan stå for dette arrangement i år p.g.a. ferie.
DUK / RUK
Vi har etableret en afdeling under DUK med navnet RUK ( Roskilde unge
katolikker )
Andreas, Rosa m.fl.

Praktiske oplysninger
Der er vand i kælderen under præsteboligen.
Årsagen undersøges.

Punkt 8. MR-møder for 1. halvår 2019
Følgende mødedatoer er aftalt:
• 19. marts 2019
• 30. april 2019
• 11. juni
2019
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