
	
Skt.	Laurentii	Kirke	
Frederiksborgvej	11	
4000	Roskilde	
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Referat af Menighedsrådsmøde den 20. august 2019   

 
Mødedeltagere: P Marcos Romero Bernús, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik Vangstrup (referent), 
Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, Ole-Chr. Munk Plum 
Afbud: Anna Jørgensen.  
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 

A. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt.  

B. Godkendelse af referat af MR-møde den 11. juni 2019  
C. Punkter under eventuelt 

 
Punkt 2. Orientering fra Pastoralrådsmøde 22-23. juni 2019 
Ellen Margrethe orienterede om Patoralrådsmøde. Det var pastoralrådsmøde nr. 100.  
Hovedemner: Økonomi, kirkeskat og Kirkens synlighed. Der bliver etableret ny kirke i Struer. 
Trossamfundsloven blev omtalt, herunder krav til regnskabsaflæggelse. Sprogkrav til messer og 
gudstjenester blev omtalt. Det forventes ikke at give udfordringer for den Katolske Kirke. 
Økonomi: Den samlede økonomi for den katolske kirke peger på et større økonomisk underskud. 
Kirkeskat blev derfor også omtalt, og der skal sættes ind på dette område. Den Katolske Kirke har 
ansat en koordinator der arbejder med området. Materiale vedr. kirkeskatten er blevet udarbejdet. 
Kirkens synlighed: Der er arbejdet med emnet på en række møder, og et oplæg vil blive sendt ud til 
menighederne. Der kommer et opfølgningskursus for deltagere i kursus for 
menighedsrådsmedlemmer. Grøn Kirke orienterede. DUK kom også og orienterede om deres 
aktiviteter. De har et imponerende engagement. 
Næste pastoralrådsmøde er den 16. – 17. november 2019.   
 
Punkt 3. Orientering  
v / formanden 

1) Havedage i efteråret 
Vi har 2 havedage i kalenderen henholdsvis lørdag den 31. august og lørdag den 26. Oktober 
2019, begge dage kl. 9:00 – 12:00. Der kommer yderligere information på hjemmesiden. 
Alle er velkomne til at give en hånd med. 
 

2) Afholdt arrangement: Skt. Laurentii fest / v. festudvalget.  
Der er bred enighed om at arrangementet var en succes. Der var op imod 80 deltagere. Det 
var en kombineret Skt Laurentii fest og afsked for sognepræst og præstemedhjælper.  
 

3) Netbank-aftale ændret 
Der skal laves en ny aftale der afspejler, at der tiltræder ny sognepræst. I forbindelse med 
ændringerne stopper Maria Alster samtidig med sine bestående opgaver for vort sogn. 
 

4) Administrative opgaver ifm p Marcos flytning igangsættes 
 

5) Søndag den 1. september 2019: Velkomst til p Mate der deltager i kirkekaffen efter messen. 
 



 
Orientering v / sognepræsten 

1) Der er messe med p Marcos søndag den 25. august 2019. 
 

2) Første messe med sognets nye præst p Mate er søndag den 1. september 2019: Familiemesse 
 

3) Tilmelding 1. Kommunion søndag den 25. august       2019 og  
Tilmelding Firmelse           søndag den   8. september 2019 

 
4) Vedligeholdelse af sognets bygninger og forsikringer 

Der er lavet forberedelser ifm. tiltrædelse af den nye sognepræst. Der er foretaget enkelte 
udbedringer. 
 

5) Der bliver startet en ny gruppe for børn, der har modtaget 1. kommunion efter 
familiemessen 1. søndag i måneden. 
 
 

Punkt 4. Ny Årskalender 2019 / 2020 
Kalenderen skal aftales med den nye sognepræst. De dage der ligger fast bliver nævnt på kirkens 
hjemmeside for de næste tre måneder. 
 
Punkt 5. Kommende arrangementer 
Lørdag den 24. august 2019 Sogneudflugt til Eskilsø / arrangeres af Økumeni- og valfartsgruppen. 
Der er 44 tilmeldte. 
 
Punkt 6. KÆK 
Næste møde afholdes lørdag den 28.september 2019. Jock holder foredrag.  
 
Punkt 7. RUK  
RUK har holdt bestyrelsesmøde den 23. juni 2019. 
Menighedsrådet har modtaget et referat fra mødet. Menighedsrådet er glad for at se deres 
aktiviteter.  
RUK har en fast rubrik på Kirkens hjemmesiden.  
 
Punkt 8. Eventuelt 

1) Der laves en pressemeddelelse om tiltrædelse af ny sognepræst (Pia og Ole). Afstemmes 
med den tiltrædende sognepræst. 

2) Aftalte MR-møder for resten af 2019: 
 
1. oktober 2019 
5. november 2019 
29. november 2019 (Adventsmiddag) 
 
 
 
	


