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

Referat af MR-møde tirsdag den 6. oktober 2020
Mødedeltagere: P Mate, P Gilberto ( ref.), Pia Mærsk, John Munro, Annelise Nielsen,
Ludwig von Malsen.
Afbud: Ulrik Vangstrup, Anna Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden:
godkendt
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 18. august 2020:
godkendt
Punkt 2. Genåbning af Kirken – 4. fase udsat m.v.
Uændrede restriktioner for Kirker. Vi forsætter indtil videre med 2 søndagsmesser.
Hjemmesiden er opdateret.
Punkt 3. Orientering / v sognepræsten og formanden
Afholdte begivenheder og arrangementer
•

Lørdag den 22. august 2020: Sogneudflugt / -vandring
Vores første ”kildevandring” gik via bl.a. Sankt Hans’ og Sankt Ibs kilder op mod
Sankt Hans’ Have. Arr. af Bente. Se i øvrigt punkt 7.

•

Lørdag den 26. september 2020: KÆK – Katolsk Ældre Klub
Foredrag v/ Aurora: Mit Afrika var en succes. Derfor forventer vi at forsætte med
KÆK møder. Vi overvejer også at ændre navnet på møderne / Klubben, fordi der
er mange som ønsker at deltage, selvom de ikke hører til ældregruppen.

•

Søndag den 4. oktober 2020: Høstgudstjeneste
Vi holdt ikke auktion grundet udviklingen i smittetilfælde. Dagens indsamlede
kollekt giver vi til Sankt Vincent Grupperne. Per Skallerup, som er medlem af
bestyrelsen i Sankt Vincent Grupperne, orienterede os om deres arbejde efter
vores messe. Vi indsamlede kr. 3.410,50.

Kommende begivenheder og arrangementer
•

Lørdag den 10. oktober 2020: Messe på polsk kl. 16:00
og derefter kirkekaffe

•

Ingen undervisning i Efterårsferien

•

Lørdag den 17. oktober 2020 Vandregruppe kl. 14:00

•

Fredag den 30. oktober 2020: Messe for afdøde kl. 17:00

•

Lørdag den 31. oktober 2020: Messe på engelsk kl. 17:00
samme dag møde i Couple Group kl.15:00

•

Søndag den 1. november 2020: Allehelgens Messe kl. 9:00 og kl. 11:00

•

Søndag den 1. november 2020: Alle Sjæles Andagt kl. 15:00 – Østre Kirkegård

Liturgisk Udvalg
LU er i gået i gang med forberedelserne til årstidens messer og arrangementer, som
tilpasses løbende og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinier.
eks. :
• Skt. Nikolaus Fest: Vi fejrer festen d. 5. december. I år begynder vi med en times
vandretur, hvor børnene og deres familier kan finde spor af Skt. Nikolaus og
slutter med en dansk-polsk messe med start kl. 16.00.
• Hellig Tre Kongers messe fejres den 12. januar 2021 i Skt. Laurentii Kirke.
Nærmere følger senere om arrangementerne på hjemmesiden og i Sognebladet.
Kommunikation
Vores Website er igen godt kørende. P Gilberto orienterede om de nyeste tiltag.
Sognebladet: Vi arbejder på at implementere et nyt program. Redaktionsgruppens
medlemmer er: p. Mate, p. Gilberto, Anne, Bjarne, Ellen Margrethe, Ove og Pia.
Status: Vedligeholdelse af bygninger
Vi har fået et overslag / tilbud om udbedring af vores kloak. Arbejdet er planlagt til at
blive påbegyndt i uge 42.
Punkt 4. Lejekontrakter med SJS
Nye lejekontrakter med SJS for bygninger og P-pladser gældende til 1. august 2025 blev
godkendt af menighedsrådet.
Punkt 5. Status - Orgel
Vores anmodning om støtte til restaurering af orglet i Kirken er imødekommet af Johan
Otto Wroblewskis Fond. Fondet har bevilget DKK 1.685,855,- til formålet. Kontrakt om
renovering af orgel er underskrevet og 1. etape af arbejdet er påbegyndt. Arbejdet
forventes at vare 18 måneder.
Punkt 6. Årskalender 2020 / 2021
Vi har aftalt følgende datoer for arrangementer næste år
Menighedsmøde :
21. marts 2021
Fastelavnsfest ( ude ?):
14. februar 2021
Frivillig Fest – planlægges afholdt i september 2021 ( dato endnu ikke fastsat )

Punkt 7. Vandregruppe
Der spores interesse i menigheden for at komme ud og vandre. Derfor planlægges ny
kildevandring lørdag den 7. november 2020.
Mødetid og -sted: kl.14:00 uden for Kirken. Kaffen indtages i Café Claus i Store
Højbrøndsstræde.
Arr. Kaj og Bente.
Punkt 8. Katolsk Lommebog
Liturgisk kalender kan downloades fra adressen
http://pastoralcentret.dk/wp-content/uploads/2019/11/Sakristikalender-2021.pdf
Tiden nærmer sig for bestilling af katolsk lommebog 2021. Vi sætte en liste op i
Våbenhuset til de, der ønsker at bestille en papirudgave.
Punkt: 9. Eventuelt
Intet at bemærke.
Aftale MR-møder – forslag
• 2. november 2020
• 27. november 2020: adventsmiddag
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