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Referat af menighedsrådsmøde den 30. april 2019  
 

 

Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk, John Munro, Anna Jørgensen, Ellen 

Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen  

Afbud:  Ole-Chr. Munk Plum, Ulrik Vangstrup 

 

Punkt 1. Velkomst m.v. 

A. Godkendelse af dagsorden  

B. Godkendelse af referat af MR-møde den 19. marts 2019  

C. Punkter under eventuelt: 

 

Punkt 2. Orientering  

v / formanden 

1) Havedage inden sommer – afholdes lørdage den 11. og den 25. maj 

SJS : Kirken har holdt møde med skoleleder. Børnehaven er ikke længere selvstændig, men 

hører nu direkte under SJS.  

Skolen renoverer hegnet i præstegårdshaven. 

2) Den katolske Kirke, Ansgarstiftelsen og SJS arbejder på forlængelse af lejekontrakt 

vedrørende P-plads. Den gældende kontrakt udløber pr.30.9.2019. 

3) Afholdte arrangementer for menigheden – siden sidst : 

lørdag den 23. marts 2019 – afholdt vi Fest for Frivillige. Der var ca. 50 deltagere. 

Festudvalget havde arrangeret en fin aften med spansk tema, og med servering af bl.a. 

sangria og 2 slags paella. 

v / sognepræsten 

4) Afholdelse af påsken forløb fint 

5) Hjemmebesøg er en stor succes 

6) Den neokatekumenale Vandring holder mission på torvet i Roskilde om lørdagen og 

katekese hver mandag og torsdag kl. 19:00 – 20:00 indtil Pinse i  Menighedssalen 

7) Jesu Hjerte Kirke kommer her lørdag den 15. juni 2019 i.f.m. deres sogneudflugt til området  

8) Menighedens medlem af skolens bestyrelse : Annette Brødsgaard er indtil andet aftales, 

udpeget af Skt. Laurentii Menighed som medlem af bestyrelsen i SJS.  

9) Vedligeholdelse af sognets bygninger:  Der har været vand i kælderen under sognekontoret. 

Skaden er lokaliseret, repareret og kloakken blev renset. 

Langfredag blev der opdaget, at der måtte være en utæthed  i vandrørene i Kirken. Der blev 

derfor lukket for vand / varme. Forsikringsmanden har været der i dag. Stedet for lækagen 

skal undersøges. 

Udbedring af disse akutte skader er godkendt i MR og betales inden for det budgetterede 

beløb til vedligeholdelse. 

Vedligeholdelse af udlejet ejendom : Der har været 2 utætheder i taget, som er blevet 

repareret. 
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Udbedring af og betaling for ovenstående akutte opgaver sker fra henlagt beløb til 

vedligeholdelse af ejendommen. 

Alle opgaver koordineres i samarbejde med Bygnings- og Vedligeholdelses-gruppen og 

f.s.a. den udlejede del tillige med Bispekontoret.  

 

Punkt 4. Kommende arrangementer 

 

Søndag den 26. maj 2019 Valfart til Åsebakken  

Tilmelding til kørsel med bus sker til Sognekontoret samtidig med betaling af  

DKK 100. Beløbet kan ikke kan refunderet. 

 

Lørdag den 22. juni 2019 Skt. Hans Fest  

Er aflyst. 

 

Søndag den 12. august 2019 Skt. Laurentii Fest  

Festudvalget arrangerer brunch 

 

Punkt 6: KÆK / EMB 

Første møde blev afholdt lørdag den 6. april 2019 

Der var 12 deltagere. Birthe fortalte om sine ture til Rom. Deltagerne skiftes til at tage noget med til 

kaffen. Der er mulighed for at deltage i messen bagefter. 

Næste møde bliver lørdag den 1. juni 2019 

Her vil Ove fortælle om hans ture til Brasilien 

Møderne i KÆK planlægges afholdt ca. en gang i kvartalet. 

 

Punkt 5: RUK, Roskilde unge katolikker 

Gruppen præsenterede sig selv og deres planer. Indtil videre er Rosa fungerende formand. 

 

 

Punkt: 7: Eventuelt 

Søndag den 19. maj 2019 kommer vores tidligere præst – og nu præst i Léon i Spanien – på besøg 

og deltager i messen. 

 

 

Punkt 8: Aftalte MR-møder for resten af året  

 
• 11. juni  2019 

• 20. august 2019 

•   1. oktober 2019 

•   5. november 2019 

• 29. november 2019 ( Adventsmiddag ) 
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