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

Referat af menighedsråds-møde den 9. maj 2022
Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, Katia Soza Paz ( ref. ), Anna Jørgensen, Annelise
Nielsen, Ellen Margrethe Nelth, Regina Laursen
Afbud: John Munro
Punkt 1. Velkomst m.v.
A. Godkendelse af dagsorden
B. Godkendelse af tidligere referater
Punkt 2. Orientering / v sognepræsten og formanden
INTRODUKTION for de nye i MR sker internt her i sognet
Katia, fortsat i sangkor, fremover også referent
Regina , fortsat i sangkor, er startet i Regnskabsgruppen.
Kort orientering om Konstituering – Vedtægter, manualer og sognekalender
INFO om vore udvalg og grupper
Synodal Vandring afholdt den 24. april 2022 / p M og Ulrik
Møde afholdt ifm International Kirkekaffe den 24. april 2022. Vore kommentarer er
givet videre.
Orgelkoncert afholdt fredag den 29. april 2022
Vi havde besøg af bestyrelsesmedlem i Wroblewskis Fond Ole Beuchert Olesen og
direktøren for Orgelbyggeriet Th. Frobenius & Sønner : Eskild Momme. Organist Kåre
Nielsen havde lavet et fint program. Efter koncerten var der reception i
Menighedssalen.
Punkt 3. Bygning og vedligehold – status v/ p Mate
Forhaven ved kirken er lagt om og beplantet med roser
Kirketag – løsrevne tagsten efter Malik-stormen mangler = nær afslutning
Præstegård – kort orientering om status. / overvejelser vedrørende renovering
Punkt 4. Himmelske Dage – Status p Mate
Torsdag den 26. maj 2022 kl. 9:30
Højmesse
Fredag den 27. maj 2022 kl. 9:00
Morgenandagt – v/Kardinal Anders Aborelius
kl.14:00
Den hellige Birgittas betydning
for Margrethe den I”, v/Ellen Margrethe og
Beata
kl.16:00
Vesper v/Biskop Czeslaw

kl.20.00-23:00 deltager vi i forbønsgudstjeneste
i Roskilde Domkirke og fakkeloptog for den
forfulgte kirke. Jerzy er koordinator for os
Lørdag den 28. maj 2022 kl. 9:00
Morgenandagt – v/Kardinal Cristóbal Lopez
Romero
kl.13:00
Vandretur til Skt.Hans’ have med
udgangspunkt fra Kirken
kl.16:00
Vesper v/p Mate
P Mate informerer Musik og Kor om på hvilke tider, der vil blive brug for musik /sang
Punkt 5. Repræsentant i SJS - bestyrelse
Pr. 1.7.2022 udløber perioden for vores bestående repræsentant i bestyrelsen for SJS.
Inden valg af en ny repræsentant undersøger vi, om Den Katolske Kirke –
Bispekontoret kan godkende SJS’ forslag til ændring i deres vedtægter.(PM)
Punkt 6. International Kvindedag : Vi deltog ikke i år. Anna har meldt sig som frivillig
koordinator. Arr- holdes første fredag i marts. http://www.kvindebededag.dk/
Punkt 7. Ukrainske flygtninge / RL
Den 26. april indviede Roskilde Kommune Villa d'Este, - et fælles integrations-hus på
tværs af flygtninge, frivillighed og kommunale aktører, med fokus på nyankomne flygtninge. Regina orienterede kort m dagen. Der deltog 4 frivillige fra vores
kirke.
Bente/ Caritas samler ind til Ukraine.
Kommende begivenheder og arrangementer
Punkt 8. KÆK / EMB
29.04.2022 ”Mit Skotland” v / Jock
26.08.2022 ”Det Rom, vi ikke kender” v/ Simon
28.10.2022 ”Udstationeret i Mellemøsten” v/ Pia
Møder ønskes koordineret med Vandregruppen, så de ikke falder i samme week-end.
Punkt 9. Vandregruppen
Næste vandretur lørdag den 14. maj er aflyst / flyttet til Himmelske Dage, hvor turen
går med udgangspunkt fra Kirken kl.13:00 til Sankt Hans Have og retur, så vi kan nå at
være tilbage til vesper kl.16:00. Bente har taget initiativ til turen og inviteret Caritas’
Gå-klub.
Møder ønskes koordineret med KÆK-gruppen, så de ikke falder i samme week-end.
Punkt 10. Udflugt til Åsebakken søndag den 29. maj 2022
Se opslag i Våbenhuset
Vi mødes på P-pladsen. Hvis brug for transport kan man skrive sig på opslag i
Våbenhuset, eller henvende sig til Sognekontoret.
Punkt 11. Sankt Hans Fest – torsdag den 23. juni 2022
Hvis vejret bliver godt har vi messe k.18:00 og kl.18:45 tænder vi op i grillen i
præstegårdshaven. Vi køber kød til grillen. Deltagerne bedes selv medbringe salat til
fælles salatbord og drikkelse til eget forbrug. George er grill-mester.

Punkt 12. Skt. Laurentii Fest – søndag den 14. august 2022
Arrangeres efter søndagsmessen i forbindelse med International Kirkekaffe
Punkt 13. Sogneudflugt - lørdag den 10. september 2022
Sogneudflugten går til Ringsted : Skt. Bendts Kirke og Sankt Knuds Kirke i Ringsted.
Koordinator Jerzy.
Punkt 14 Høstmesse søndag den 2. oktober 2022
Punkt 15. Frivillige søges
Vedligehold og rengøring i Kirken. Der arbejdes på et nyt samarbejde i.f.m. den
månedlige messe på polsk. Anna vender tilbage med præcist svar.
Vedr. Have- og vedligeholdelse langs stien ved Kirken – vi mangler fortsat frivillige
Punkt 16 aftalte MR-møder
15. august 2022
10. oktober 2022
28 .november 2022

