Referat af MR-møde den 30. november 2021

Mødedeltagere: P Mate, p Gilberto, Pia Mærsk, John Munro, Ulrik Vangstrup, Anna
Jørgensen, Annelise Nielsen, Ellen Margrethe Nelth, Ludwig von Malsen
Afbud:
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden
B. Godkendelse af tidligere referater
MR-møde den 5. oktober 2021 blev aflyst
Punkt 2. Ref. Fra Pastoralrådsmøde / EMB
MR skal arbejde med den synodale proces.
Pastoralrådet har arbejdet med en ny forretningsgang / guide for Sognekontoret.
Sognekontorets nye Guide vil blive sendt til præster og formænd for menighedsrådene.
Punkt 3. Orientering / v sognepræsten og formanden
Afholdte begivenheder og arrangementer
Efterårets aftener med katekese v/ NKV for unge og voksne er afsluttet
Ny gruppe starter herefter op her i Roskilde
KÆK-møde er afholdt lørdag den 30. oktober 2021
Britta og Svenning Ravn fortalte om Lourdes.
Kommende datoer for møder i KÆK :
KÆK holder fra og med det nye år møder om fredagen.
Første møde i det nye år er planlagt til fredag den 28. januar 2022. Næste møde bliver
fredag den 29. april 2022.
Kommende begivenheder og arrangementer
Nye Covid-restriktioner afventer behandling i Folketinget
Hvis over max 100 skal Corona-pas forevises = hos os højjtids- og søndagsmesser
Varighed af PCR-tests strammes til 72 t ( tdl. 96 t ) og Quick-test 48 t ( før 72 t )

4. Pastoralt nyt
Caritas

Ny repræsentant for vort sogn : Bente Ørum

Datoer for 1. kommunion og firmelse
Første Kommunion :
søndag den 1. maj 2022 kl. 9:30 ifm Højmessen
Firmelse :
lørdag den 7. maj 2022 kl. 16:00
Punkt 5. Bygning- og Vedligeholdelse
Døre og vinduer i inder-gården er malet færdigt.
Vi har købt ny affugter til kirken.
Vi har fået installeret el-kabler / belysning på kirken, opslagstavle, og standere
Orientering om diverse vedligeholdelse, vi arbejder med p.t. : el, i kirken, havearbejde
/ fjernelse af trærødder og rensning af tagrender
Punkt 6. Valg til nyt MR-råd
Bispekontoret har bekendtgjort datoen for valg til nyt Menighedsråd. Det bliver
søndag den 3. april 2022. Det bestående menighedsråd har besluttet, at vi fortsat
ønsker 7 valgte medlemmer. Ulrik Vanglev ønsker ikke genvalg. Der er nedsat en
Valgstyrelse, som består af Simon Gjedde ( formand ), Annelise Nielsen, John Munro og
Pia Mærsk.
Punkt 7. Aftalte MR-møder / vigtige datoer
Mandag, den 21. februar 2022- Menighedsrådsmøde
Søndag, den 3. april
2022 – Valg til MR-råd
?
den ?? april 2022 – Nyt MR-råd konstitueres
Mandag den 30. maj
2022 – Menighedsrådsmøde
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