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

Referat af MR-møde den 16. februar 2021
Mødedeltagere ( grundet restriktioner blev mødet afholdt via mail ): P Mate,
P Gilberto Vinciguerra, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik Vangstrup, Anna Jørgensen,
Annelise Nielsen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen
Punkt 1: Pastoralt nyt
Da Sundhedsmyndigheder har forlænget restriktionerne til den 28. februar 2021 og i
forbindelse med at antallet af deltagere i en messe nu er yderligere begrænset – i
vores kirke således til max. 47 - fortsætter vi med at holde 2 messer hver søndag,
henholdsvis kl. 9:00 og kl. 11:00. De ugentlige hverdagsmesser mandag, tirsdag og
fredag fortsætter uændret.
Af samme årsag er voksen-katekese, v / den Neokatekumenale Vandring udsat indtil
videre.
Vi håber i første omgang at kunne genoptage katekese for 1. kommunions-børnene
igen efter den 28. februar 2021.
Afholdte begivenheder og arrangementer
Vi havde i sidste øjeblik en del ændringer i vores program pga restriktioner. Forløbet i
henover Adventstiden, jul og Nytår blev følgende :
•

Søndag den 29. november 2020 1. søndag i Advent
Lucia-optog v / børn fra Skt. Josefs Skole

•

Fredag den 4. december 2020 Advents retræte
Retræten begyndte efter messen, som startede kl. 17:00, og den varede til
kl. 19:30.

•

Søndag den 13. december 2020 Luciaoptog v/ menighedens børn
Efter messen havde vi besøg af Skt. Nikolaus

•

Torsdag den 24. december 2020 kl.15:00 Børnemesse og
kl. 23:00 Midnatsmesse. Efterfølgende reception i år aflyst.

•

Søndag den 3. januar 2021 stille Hellig Tre Kongers messe blev fejret i
Skt. Laurentii Kirke

•

Lørdag den 30. januar 2021 KÆK Katolsk Ældre Klub
mødet blev udsat p.g.a. restriktioner. Ny dato afventer.

•

Søndag den 14. februar 2021 Fastelavnsfest efter messen
Blev aflyst

Kommende begivenheder og arrangementer
•

Onsdag den 17. februar 2021 Askeonsdag

•

Katekese, interne møder og kirkekaffe er som hovedregel aflyst.

Punkt 2: Økonomi-gruppen / Regnskab og budget
Regnskab 2020 og budget for 2021 er fremlagt og godkendt.
Punkt 3: Økonomi: Gaver til godkendte projekter
Vi har med glæde modtaget gaver fra flere medlemmer af vores menighed. I den
forbindelse har vi oprettet 2 indsamlingsnumre hos Bispekontoret, hvor beløbene i
første omgang er overført til. Giverne underskriver samtidig en erklæring om, hvad
gaven skal bruges til, og inden vi får udbetalt beløb, kontrollerer Bispekontoret, at
kravene i erklæringerne er opfyldt.
Gaver modtaget på denne måde, er dermed fradragsberettiget for giverne.
Vi har nu følgende 2 indsamlingsnumre til godkendte projekter:
Indsamling nr. 1048: Renovering af Orgel
Indsamling nr. 1049: Renovering af præstegård
Vi skal lave opslag om fradragsmuligheder ( i 2020 max DKK 16.600 og i 2021 max DKK
17.000 ) og kirkeskat. Gaver større end dette beløb, er ikke fradragsberettigede.
Størrelse af gaver noteres også i regnskabet.
Punkt 6: Økonomi: Tilsagn fra Hoffmanns minde
Fra Fonden Hoffmans Minde har vi modtaget tilsagn om DKK 50.000 til renovering af
Kirken ved Skt. Josefs alteret Vi modtager støtten, når arbejdet er udført.
Noteret i regnskabet
Punkt 7: Økonomi : Regnskabsinstruks
Vi arbejder på nyt udkast til ændringer / tilføjelse i regnskabsinstruks
Punkt 8: Vandregruppe
Vi starter stille op i det nye år med at sætte et kryds i kalenderen i marts, april og maj
og håber på, at det holder.
Punkt 9: Økumenisk :
Kvindernes Internationale bededag – Fredag den 5. marts 2021 / AN
I år er bededagen organiseret af kvinder fra Vanuatu i Stillehavet. Her området bliver
bededagen afholdt Online. Se opslag på vores hjemmeside og www.kvindebededag.dk.
Bidrag kan sendes til
Giro 7 15 55 30 Netbank 1551 7155 530 eller MobilePay 805 30

Punkt 10: Vedligehold
Maria-kapellet er renoveret. P Mate m.fl. har malet vægge, P Samuele har renoveret
Maria-statuen, og vi har fået et nyt rødt tæppe.
Bevoksning ud mod vejen er beskåret.
Aftalte MR-møder
16. marts 2021
27. april 2021
1. juni 2021
20210216 Godkendt Referat MR

