
 
 
 
 

 
 

Referat af MR-møde den 2. november 2020 
 

Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, John Munro, Anna Jørgensen, Annelise Nielsen, 
Ellen Margrethe Nelth. 
Afbud: P Gilberto Vinciguerra, Ulrik Vangstrup, Ludwig von Malsen 
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 
 
A. Godkendelse af dagsorden  
B.  Godkendelse af referat af MR-møde den 6. oktober 2020  

 
Punkt 2.  Restriktioner fra Sundhedsmyndigheder ændret 
Messetider foreløbig  uændrede indtil videre  
Hjemmeside er opdateret  
Uændrede restriktioner for Kirker  
BILAG : Se mail fra Bispekontor og Kirkeministeriet 
BILAG : Se link til Bispekontor om ændrede retningslinjer  
 
Punkt 3.  Orientering / v sognepræsten og formanden 
 
Bispekontoret har anbefalet, at vi laver en beredskabsplan i tilfælde af sygdom blandt 
præster ( medfører færre messer ) eller frivillige på nøgleposter ( medfører afløsere / 
oplæring ). Det skal vi i gang med. 
 
Pastoralt nyt 
 
Fra 1. december holder vi som et forsøg endnu en ugentlig hverdagsmesse, nemlig hver 
mandag kl. 17:00. 
 
Fra januar i det nye år arbejder vi på at kunne tilbyde voksen-katekese. 
 
 
Afholdte begivenheder og arrangementer  

 
• Lørdag den 14. oktober 2020 Havedag  

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

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

familiemesse 
 

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

 



 
Kommende begivenheder og arrangementer 
 

• Lørdag den 28. november 2020 Møde i KÆK, Katolsk Ældreklub                    
Ændring : Beata’s foredrag er flyttet / udsat til den 27. marts 2021.  

• Fredag den 4. december 2020 Advents retræte  
Retræten begynder efter messen, som starter kl. 17:00, og den varer til            
kl. 19:30.  
 

• Lørdag den 5. december 2020 Skt. Nikolaus Messe afholdes kl.16:00                    
Den traditionsrige efterfølgende fest er i år AFLYST.  
 

• Søndag den 13. december 2020 kl. 11:00 Luciaoptog v/ menighedens børn  
 

• Torsdag den 24. december 2020 kl.15:00 Børnemesse og                                     
kl. 23:00 Midnatsmesse. I år er der ikke reception efter Midnatsmessen.  
 

• Søndag den 3. januar 2021 Hellig Tre Konger fejres i år i Skt. Laurentii Kirke 
 

• Lørdag den 30. januar 2021 KÆK Katolsk Ældre Klub kl. 14:30                                                
Britta og Svenning  (vores tidligere formand for menighedsrådet) kommer og 
fortæller om ”Når bønnen, vandet og velsignelsen kan helbrede”. 

Kirkekaffe generelt og i Adventstiden 
Der er nu krav om at man bærer mundbind til kirkekaffe, når man går rundt i lokalet. 
Når man sidder ved bordet, kan mundbindet tages af ( de samme regler, som gælder på 
restauranter ). Mundbind, kan købes i forbindelse med kirkekaffen for 5 kr. 

I Adventstiden er der æbleskiver til kirkekaffen efter søndagsmessen kl. 9:00. 
Adventslotteri er aflyst. 

Punkt 4. Vandregruppe 
P.g.a. sundheds-restriktioner ( max 10 personer ved udendørs vandring ) er gruppen 
lukket for tilmelding. Der satses på 2 vandreture i november. 
Lørdag den  7. november Kildevandring  
Lørdag den 14. november Skt. Hans Have 
 
Punkt: 5.  Økonomi-udvalget 
Menighedsrådet har énstemmigt indstillet Simon Gjedde til at blive optaget som 
medlem af kirkens Økonomi-udvalg. Simon har accepteret indstillingen.  
Økonomi-udvalget består herefter af : Formanden for Menighedsrådet, sognepræsten, 
sognesekretæren, Henning, Silvia og Simon. 
 
Punkt: 6.  P-plads og Indgang 
P-plads bag kirken skal nivelleres og belægges med grus.  
Vi overvejer at gøre indgangen til Kirken mere indbydende.  
Flytning, fældning og beskæring af træer, buske og hække i disse forbindelser blev 
aftalt. 
 
Punkt: 7.  Vedligehold i øvrigt 
Renovering af det nye menighedslokale blev gennemgået og diverse tiltag aftalt. 



I kirken tester vi i øjeblikket et nyt system, som foretager elekronisk måling af Radon, 
VOC ( Volatile Organic Compounds / = flygtige organiske forbindelser ), CO2, 
luftfugtighed, temperatur, og barometer- / lufttryk.  
Vi har aftalt at købe systemet, og ved testperiodens udløb tager vi stilling til, om 
eventuelle  yderligere tiltag. 
 
 
Punkt:  8. Fotografering under messen 
Vi har fået henvendelser om fotografering af igangværende religiøse messer og aktiviteter 
til brug for udgivelse af en bog om bl.a. Roskilde. Henvendelsen er afvist. 
 
Punkt:  9. Pastoralrådsmøde den 21.-22. november 2020 
Er aflyst. 
 
Aftalte MR-møder  

 2. februar 2021 
16. marts 2021  
27. april 2021  
  1. juni 2021  
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