
  

 
 

 

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

Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 9. juni 2020 
 
Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, John Munroe, Ulrik Vangstrup (ref.), Anna 
Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen, Ole Plum 
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 

A. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.  
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 19. maj 2020 

Referatet forelå ikke og kunne derfor ikke godkendes. 
  
Punkt 2.  Genåbning af Kirken 
Kirkekaffe: Der vil være kirkekaffe udendørs i Kirkens have efter messe kl. 9. Alle der 
ikke har med kaffen af gøre opfordres til ikke at gå ind i køkkenområdet. Kaffe vil blive 
serveret i engangsservice. Første gang bliver søndag d. 14. juni.  
 
Ordensmarskaller: Ordningen har fungeret fint, vagtplan blev diskuteret. 
 
Der er ingen ændringer ift. restriktioner og forholdsregler der tidligere er indført på 
baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
 
Punkt 3.  Orientering / v sognepræsten og formanden 
 
Begivenheder og arrangementer i den kommende tid   
 

• Lørdag den 27. juni 2020 Første Kommunion kl. 11:00.  
De nærmeste pårørende deltager. Der vil ikke være reception 

 
• Skt. Hans Fest afholdes den 23. juni 2020 efter messen kl.17:00 

Tovholder Anna. Der er maksimalt deltagerantal på 50. Det er nødvendigt at 
skrive sig på deltagerliste. Man tager sin egen mad med. Køkkenet kan ikke 
benyttes. Alle opfordres til at medbruge tæpper og evt. borde og til at opretholde 
afstand.  

   
• Sankt Laurentii Fest afholdes søndag den 9. august 2020.  

Tovholder Birthe. Tidspunkt offentliggøres på et senere tidspunkt.   
 

• Sogneudflugt til Sankt Hans Have lørdag den 22. august 2020 kl.14:00  
Tovholder Bente. Slutter efter messe kl.17:00. 
 



  

 
 

• Lørdag den 29. august 2020 Firmelse kl. 11:00 
De nærmeste pårørende deltager. Der vil ikke være reception 

 
• Forlængelse af lejekontrakt med Sankt Josefs Skole / status v. p. Mate 

Der foreligger endnu ikke et udkast til kontrakter. 
Udleje af parkeringsareal bag kirken blev diskuteret. Det er en ulempe at 
besøgende til sognekontoret har svært ved at finde parkeringsplads. Formanden 
fik støtte til at arbejde for at udleje arealet, under forudsætning af, at et antal 
parkeringspladser kan reserveres til Menigheden.   
Indretning af en ny menighedssal blev diskuteret. Der er mulighed for at det 
nuværende kontor omdannes, og at kontorer indrettes på 1. sal, hvis disse ikke 
længere ønskes benyttet af skolen. 
Forventninger til lejeindtægter blev diskuteret, det samme gælder finansiering af 
ny menighedssal.  
Menighedsrådet får kontrakter til gennemsyn før underskrift.  

 
• Renovering af orgel / status v. p Mate 

Fond har givet tilsagn om støtte til renovering af orglet.  
MR-modtager kontrakt for arbejdet så snart den foreligger. 

 
• Vedligeholdelse af bygninger / PM 

Der er fortsat mange udfordringer, og der er en række personer der er 
behjælpelige i det daglige arbejde.  

 
Punkt 4. Diverse punkter / OP og AJ 
OP og AJ har stillet forslag om gennemgang af en række punkter som blev diskuteret. 
Opfølgning på frivilligdag i 2019 vil komme på dagsordenen ved MR-mødet i august.  
 
Punkt 5. Sogneblad  
Næste møde i Redaktionsgruppen er mandag d. 15. juni.  
 
Punkt 6. Sociale medier 
Punktet udsættes til næste MR-møde. 
 
Punkt: 7.  Eventuelt 
OP anmodede om definitivt af træde ud af MR. 
Anmodningen er noteret og imødekommet. 
 
Næste MR-møde er den 18. august 2020 
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