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

Referat af MR-møde tirsdag den 18. august 2020
Mødedeltagere: P Mate, P. Vito Gilberto, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik Vangstrup
(ref.), Anna Jørgensen, Annelise Nielsen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen.
Punkt 1. Velkomst m.v.
Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
Godkendelse af referat af MR-møde den 6. juni 2020
Referat blev godkendt
Der blev budt velkommen til Annelise og P. Gilberto.
Punkt 1. Genåbning af Kirken – 4. fase udsat m.v.
Messetider uændrede indtil videre indtil udgangen af september.
Punkt 2. Orientering / v sognepræsten og formanden
Præsteforflyttelser
Pr. 1. august blev pastor Samuele udnævnt til sognepræst i Lyngby.
Til Roskilde flyttede samtidig pastor Vito Gilberto Vinciguerra som andenpræst, men
med udnævnelse som andenpræst kun her, da han også vil få opgaver i den kirkelige
domstol. Han vil dog stå til rådighed i alle de menigheder, som pastor Mate Rada er
ansvarlig for, nu udover Køge, også indbefatter Ringsted.
Kommende begivenheder og arrangementer
•

Lørdag den 22. august 2020: Sogneudflugt til Skt. Hans Have kl. 14:00 – 18:00,
v. Bente

•

Lørdag den 29. august 2020: Firmelse kl. 11:00.
Kun adgang for firmanderne og deres nærmeste familie

•

Søndag den 30. august 2020: Start på undervisning 1. Kommunion kl. 11.

•

Søndag den 6. og den 13. september 2020: Indskrivning til Firmelse
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•

Lørdag den 12. september 2020: Messe på polsk kl. 16:00 – og derefter
kirkekaffe

•

Lørdag den 12. september 2020: Messe på engelsk kl. 17:00 samme dag møde i
Couple Group kl. 15.00

•

Lørdag den 26. september 2020 møde i KÆK.

•

Aurora fortæller om ””Mit Afrika” kl. 14:30

Status: Vedligeholdelse af bygninger
Jan og Gianni har gjort en stor indsats ifm istandsættelse af P. Gilbertos kontor.
Der er problemer med bygningens kloakering og der har været en slamsuger i august
måned. MR indhenter tilbud på udbedring.
Status: Økonomi
Formanden fremlagde balance pr. 30-06-2020. Der er en mindre stigning i kirkeskat.
Der er et stort fald i kollekter, hvilket kan tilskrives nedlukning af Kirken mv.
Status: Lejekontrakt med SJS
Lejekontrakten er ikke endeligt underskrevet. Formanden oplyste at det i kontrakten
aftales at der er 2 årlige møder imellem MR og Sankt Josef Skole vedr. husorden og
vedligehold af menighedens bygninger.
Status: Sogneblad og Hjemmeside
Ove er gået ind som redaktør af sognebladet. Pt. har vi ingen til at opdatere
hjemmesiden.
Status: Sociale medier
Der er 2 Facebook-sider i Kirkens navn
1) Sankt Laurentii Kirke, Roskilde
Er uden administratorer, med 29 som p.t.har tagget vores kirke ifm private opslag. ).
Facebook-brugere har teknisk mulighed for at ”tagge” kirken, da vi har en hjemmeside,
men vi har ikke selv mulighed for at slette deres opslag. Vi har bemærket, at nogle
opslagene ikke overholder reglerne i Persondataloven mht fotos / = personfølsomme
oplysninger, som vi er underlagt.
Vir appellere til, at Facebook-brugere ikke tagger vores kirke, alternativt først spørger
dem de fotograferer om tilladelse til at lægge fotos af dem op på Facebook, inden de
gør det.
2) Skt. Laurentii Kirke i Roskilde
Den er oprettet for 11 år sigen og administreres af p Bob Showers og Rania Korian
og med 4 medlemmer. Der er kun få opslag. Vi er i dialog med p Bob om at slette siden
alternativt overdrage den til os.
Punkt 3. Orgel – status / PM
Vi har søgt Johan Otto Wroblewskis Fond om midler til udgifter ifm renovering af vores
orgel, estimeret til DKK 1.857.289.
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Fondet har bevilget DKK 1.655.855 og Menigheden har i forvejen selv hensat DKK
100.000, til renoveringen. For a dække differencen på DKK 71.434 overvejer MR at lave
en indsamling til formålet, alternativt skal der hensættes yderligere midler. Der er
praktiske detaljer der først skal afklares.
Punkt 4. Sognets kalender resten af året
Punktet udsat.
Punkt: 5. Eventuelt
• Der var en kort evaluering af forrige MR-møde.
• MR besigtigede lokaler, herunder det nyindrettede kontor til p. Gilberto.
Kommende MR-møder
• 6. oktober 2020
• 3. november 2020
• 27. november 2020

Side 3 af 3

