
 
Skt. Laurentii Kirke 

Frederiksborgvej 11 

4000 Roskilde 

Tlf. 4635 0965 

E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk 

 
Referat Menighedsrådsmøde mandag den 20. februar 2023 
 

Mødedeltagere: P Mate, P Roberto, 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.  Økonomi  

▪ Årsregnskab 2022  og budget 2023 blev fremlagt af Simon Gjedde og 
efterfølgende godkendt af Menighedsrådet via e-mail 

▪ Angående bogføring i E-conomic ønsker Claudia fremover at scanne bilag og 
undervise Regina i bogføring. Claudia slettes som bruger og Regina oprettes. 
Angående revision er vore revisorer uændret Simon og Erik.  

▪ Simon gennemgik herefter forskellige muligheder for renovering. Menigheds-
rådet har godkendt, at Simon kan gå videre med planerne, om bl.a. at 
undersøge mulighederne for finansiering. Når vi har det overblik,  tager vi 
stilling til, hvilket projekt, vi ønsker at vælge.   

 
Punkt 3. Referat fra Pastoralrådsmøde 

▪ Ellen Margrethe orienterede om mødet, herunder om Biskoppens meddelelser, 
ændringer i Trossamfundsloven og hvilken betydning det får på os lokalt, 
Bispedømmets Budget 2023, og styregruppens orientering om de foreløbige 
resultater af den Synodale Proces i Danmark. 

 
Punkt 4.  Orientering / v sognepræsten, formanden  

▪ Hjemmesiden 
Vi har fået erfaring fra kirken i Ringsted, som for nylig opdaterede deres 
hjemmeside efter et andet system. Systemet hedder one.com.  
Vi så på Ringsteds hjemmeside, hvortil der er link fra vores bestående 
hjemmeside. Den nye hjemmeside er nemmere, billigere og dækker vores 
behov. (DEMO – OK fra MR ). Vi arbejder videre med at gå over til dette 
system, men med samme adresse / domæne. 

▪ Nyt IT-udstyr 
Til Kirken : Der skal indkøbes nye mikrofoner til Kirken / koret. På opfordring 

gennemgås højtalerne i kirken. Vi afventer resultat / tilbud. Sangbøger ( den 

hvide udgave ) flere af dem ønskes udskiftet / evt. suppeleret. Undersøges.                                                                                       

Til kontoret : Vi indkøber 2 nye bærbare PC’ere til Sognekontoret. 

▪ Fastelavn 
Vellykket fejring, selvom om vinterferien påvirker antallet af deltagelsen af 
børn.  Men vi blev enige om, at traditionen skal bibeholdes. 

mailto:skt.laurentii@katolsk.dk
http://one.com/


▪ Askeonsdag den 22. februar 2023 kl. 19:00                                                      
herefter indledes fasten med korsvejsandagter hver fredag kl. 16:30, efterfulgt 
af messe kl.17:00. Der afsluttes med tilbedelse. 

▪ Påskens messetider er ændret ift Sognebladet ( ændringer er markeret 
nedenfor med fed skrift )                                                                                      

▪ Palmesøndag den 2. april 2023 kl. 9:30 Palmeprocession start ved Skt. Ibs 
Kirkeruin. Derefter højmesse i Skt. Laurentii Kirke 

▪ Skærtorsdag den 6. april 2023   kl. 17:00  
▪ Langfredag    den 7. april 2023   kl. 15:00 
▪ Påskevigilie   den 8. april 2023   kl. 21:00  
▪ Påskedag, søndag den 9. april 2023, Højmesse kl. 11:00 
▪ Kateketer – Zoom-møder  

Pastoralcenteret har inviteret alle kateketer i Kirken til Zoom-møder om 
aftenen til erfaringsudveksling og inspiration. Det kræver noget at kateketernes 
IT-udstyr og tid. Lad afventer, om det er noget, vore kateketer har haft 
mulighed for at deltage i. 
 

▪ Vedligeholdelse af bygninger 
Den 3. februar 2023 opstod der en indvendig rørskade. Skaden blev hurtigst 

muligt stoppet, VVS og Skadesservice tilkaldt via vort forsikringsselskab. 

Skaden er fortsat under udbedring. 

   

Punkt 5. Nyt fra grupperne 
▪ Liturgi – Musik og Kor, v/Annelise 

Planlægning af påsken / forberedelse af Lidelseshistorien m.v. er gået i gang.                           

Foreløbige  deltagere :   a) kor: John, Annelise, Regina, Katia  

        b ) læsninger: Regina, Katia  

Reception efter påskevigilie :  Katrin og Renate har meldt sig ( behov, 

arbejdsfordeling, nøgler m.v. undersøges af Birthe / PM )                                            

▪ Caritas Gåklub Roskilde                                                                            
Vandregruppen har fået dette nyye navn. Næste tur er lørdag den 11. marts 
2023 med udgangspunkt fra Kirken kl.14:00. Turen går denne gang til              
Gundsømagle sø og rørskov 

▪ Blomster og lys                                                                                                                   
Kvitteringer for indkøb skal fremover afleveres til Sognekontoret. Meddeles 
videre til relevante indkøbere af PM  

▪ Sognedage blev afholdt i Tåstrup lørdag den 28. januar 2023 
Her fra Roskilde deltog Ellen Margrethe, Hanh, Regina, Claudia, Erik og Pia  

 

Punkt 6.  Kommende arrangementer  
▪ Menighedsmøde søndag 19. marts 2022 efter messen 

Vi har inviteret kirkeskattekonsulent Susanne Debora Madsen 
Koordinator : Festudvalget / klarer de det selv ? 
Foreløbige hjælpere har meldt sig : Regina og Pia. Flere hjælpere efterlyses. 

▪ Fest for Frivillige fredag den 21. april 2023 
Koordinator : Festudvalget (?)  

Foreløbige hjælpere : Katia og Aylen. Flere hjælpere efterlyses 

▪ KÆK-møde fredag den 28. april 2023  
Henrik Denman fortæller om ”Vor frue af Roskilde”  

 



Punkt 7. Eventuelt 
 
Aftalte MR-møder  
20230417 MR-møde kalender for resten af året 
20230612  MR-møde 
Indikativt: 
20230813 fejres Skt. Laurentius’ Fest (?) ( egentlig 10. august ) 


