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Sankt Laurentii Kirke
Romersk-katolsk menighed i Roskilde
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juni, juli, august, september
Kære sognebørn

Vi har haft en meget intens tid,
hvor der er sket mange ting.
Første kommunion, konfirmation, Himmelske dage og andre
arrangementer i sognet. Af hele
mit hjerte takker jeg alle, der
hjalp og forsætter med frivilligt
arbejde i vores menighed på
godt og ondt.
Sommeren nærmer sig, og mange af os skal holde ferie. Det er
dejligt og rejse og besøge familie
og opleve noget nyt. Men lad os
huske ikke også at holde ferie fra
Mariastatue doneret af Brenda og
Gud. Et gammelt ordsprog siger,
Henning. Overdækning af Jan.
at sjælen ikke kan leve uden
Guds ord i mere end tre dage. Konsekvensen af dette kan blive, at vi
forlader den levende Gud og begiver os ud på jagt efter en eller anden materiel, panteistisk, upersonlig gud. Vi, der kalder os selv ved
det kristne navn, tror på Gud-Person. Indbyrdes kærlighed. Selve
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samtalen med Gud-person trækker os ud af vores isolation og trækker os ind i Faderens, Sønnens og Helligåndens fællesskab. Det er meget dejligt at besøge forskellige kirker og tænde et par lys, men det er
meget bedre at have Jesus Kristus på sinde; at bevæbne sig med
Skriften i den ene hånd og med bøn i den anden.
Må Herren være med jer alle. God ferie.
P. Mate

Katekese for unge og voksne. Hver mandag og torsdag i
undervisning lokal kl. 19:00. Start den 15. september 2022.
”Fader, jeg vil, at hvor jeg er,
skal også de, som du har
givet mig, være hos mig…
for at den kærlighed, du har
elsket mig med, skal være i
dem, og jeg i dem.”
(Joh 17, 24,26)

Kære menighed
Vi starter katekese for unge og voksne fra den 15 semptember kl.
19:00 i vores undervisningslokale (tæt på kirken), Frederiksborgvej 11
D. Hellige Augustin sagde ”Ecclesia semper reformanda est”. Dvs. Kirken skal altid fornyes og finde nye redskaber for at formidle det glade
budskab. Denne række af møder vil være en nådens tid hvor Kristus
vil komme forbi med sin kraft og skænke jer Helligånden gennem en
levende forkyndelse. Alle er velkomne!!!
P. Mate
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Meddelelser fra Sognekontoret
De Himmelske Dage den 26., 27. og 28.
maj 2022.
I Skt. Laurentii Kirke var der mange arrangementer som kirkelige handlinger og
foredrag. Vi havde fx den glæde at den
svenske kardinal Andreas O.C.D. holdt
morgenandagt fredag, og den spanske kardinal Cristobal S.D.B. holdt
morgenandagt lørdag. Fredag var der vesper ved Biskop Czeslaw
Kozon. Stor tak til alle som hjalp til, så de forskellige arrangementer
blev afviklet på en god måde.

Juni
Johannes Døbers Fødsel / Sankt Hans Fest – torsdag den 23. juni
Se nærmere andetsteds i bladet. Tilmelding til grillfesten sker på opslaget i våbenhuset eller til
sognekontoret senest søndag den 19. juni 2022.

Juli
Sognekontoret er lukket i juli måned.
Er der noget vigtigt, kan du sende en mail til sognekontoret.
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk
Kontoret åbner igen tirsdag den 2. august.
Valfart til Haraldsted – søndag den 3. juli 2022
Programmet omtales andetsteds i bladet.
Du kan også se opslaget i våbenhuset.
I år tager man til Haraldsted på egen hånd.
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August
International Kirkekaffe / Skt. Laurentii Fest – søndag den 14. august
Se nærmere andetsteds i bladet.
Næste møde i KÆK , fredag den 26. august kl. 14.30.
Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag med kaffe, kage og sang.
Simon holder foredrag om ”Det ukendte Rom”.
Der er mulighed for at gå til messe kl. 17.00.

Intro-møde til første kommunionsundervisning 2022-2023,
den 14. august kl. 10.30.

September
Intro-møde til firmelsesundervisning 2022-2023,
den 4. september kl. 10.30.
Sogneudflugt - lørdag den 10. september..
Sogneudflugten går til Ringsted: Skt. Bendts Kirke og
Sankt Knuds Kirke i Ringsted.
Sogneudflugtens program finder du andetsteds i sognebladet.
Katekese ved Den Neokatekumenale Vandring starter den 15. september, for unge og voksne

Oktober
Høstmesse med auktion bliver søndag den 2. oktober.
P. Mate og Ellen Margrethe Birgitta
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Referat af menighedsrådsmøde den 3. april 2022
Uddrag vedr.

Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, John Munro (in abs via tlf. ), Annelise Nielsen, Anna Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth ( in abs via
tlf. ), Katia Soza Paz, Regina Laursen
DAGSORDEN
Konstituering af Menighedsrådet
Evt.
Næste møde

Punkt 1. Valg til Menighedsråd og konstituering.
Valget blev afviklet som et fredsvalg, dvs. uden afstemning. Der var 7
opstillede kandidater, og alle opstillede indtræder dermed i Menighedsrådet.
Menighedsrådet konstituerede sig således
Pia Mærsk, formand
John Munro, næstformand
Katia Soza Paz, sekretær
Ellen Margrethe Nelth, medlem af Pastoralrådet
Annelise Nielsen, suppleant til Pastoralrådet
Punkt 2. Regnskabsgruppen
Regina træder ind i Regnskabsgruppen, som herefter består af Claudia Oddone (regnskabsfører), Regina Laursen og Pia Mærsk, revisorer
er Erik Mortensen og Simon Gjedde
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Besvarelse af spørgsmål til den Syndonale Vandring, 2022
fra Skt. Laurentii Menighed.
Spørgsmål blev diskuteret og besvaret ifm Kirkekaffe, d. 24-04-2022.
Der var ca. 25 deltagere der blev inddelt i 3 gruppe. P. Mate introducerede og Ulrik var tovholder. Hver gruppe valgte en sekretær. Der
blev diskuteret i grupper i 30 min. Derefter var der en fremlæggelse
ved grupperne der varede 30 min. Mødet blev afsluttet 12:10. Gruppernes konklusioner er kort refereret i nedenstående. Der er desuden
en række konkrete forslag til handlingerne.
Gruppe 1 - Sekretær: Pia. Emne: Fællesskab
A)
Grupperne har fungeret godt og det har været muligt at rekruttere
nye deltagere.
Arbejde i frivillige grupper, styrker kendskabet til hinanden og
sammenholdet
Sogneudflugter og ture i vandregruppen er et pift i hverdagen.
Foredrag i f.eks. KÆK er fint tiltag for menighedens medlemmer.
NKV Ordets liturgi, eukaristi og samvær giver os en indre ro, udbygger
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og forstærker vores tro, og dybden i vores indbyrdes forhold både til
vores kirke og i vores menighed.
Sangkor.
B)
Det er ikke altid at græsrødderne bliver hørt og kommer til orde. Kirken lukker sig om sig selv. Der skal være en bedre forståelse af at vi er
en frivilligbevægelse og ikke opererer som en virksomhed.
Vi har ind imellem haft uoverensstemmelser som, når vi dykker ned i
det, hovedsageligt skyldes misforståelser, manglende kommunikation, sproglige udfordringer og forskellige forventninger, som ikke blev
afklaret på forhånd.
Vi har også talt om, at vi er præget af at bo i et land hvor man halvdelen af året, lukker sig mere inde, og hvor der er mere tradition for at
respektere ”privatlivets fred”. Samtidig er nogle for stolte til at bede
om hjælp. Det blev også nævnt, at vores kirke som helhed har en tendens til at lukke sig om sig selv.
C)
Vi selv, dvs. Kirken, men også menigheden lokalt og os selv hver især
personligt – gerne må være mere åbne, tænke over, hvordan og hvad
vi signalerer og vores tro, og ikke være bange for at spørge ind til andre, - især nye i menigheden.
Foredrag i f.eks. KÆK bør vi signalere mere ”bredt”, at det er for alle
aldre. Måske bør navnet ændres (?) – Vi husker også Sankt Laurentii
Aftener, som en mulighed for at ”åbne sig” mere udadtil med foredragsrækker for både for os selv men også invitere byens borgere generelt
Nogle i gruppen / menigheden tager kontakt ved møde på Sankt
Hans vedrørende orientering til flygtninge fra Ukraine om vores kirkes
tilstedeværelse i Roskilde. Èn enkelt i menigheden har kørt til Polen
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med nødforsyninger til flygtninge fra Ukraine – tøj, m.v.
Vi må tænke over, hvordan og på hvilken måde vi kommunikerer, så
misforståelser undgås. Vores menighed er blomstrende ,og der er
stor tilgang til messerne. Vores organisation er kontant under ændring og tilpasning. Enighed og god kommunikation må vi fokusere
på. Samtidig må vi have for øje, at vi har begrænsede ressourcer. Vi
arbejder / tænker også på at inddrage flere yngre personer.

Vi talte også om, at det er vigtigt at vi og også Bispekontoret tænker
på, at vi er en frivillig organisation. Vi kan bruge flere frivillige på mange pladser. Alle kan deltage – vi skal altid kunne finde en plads til
dem, som vil – men enhver skal også kunne sige fra. Hvis man melder
sig skal vi finde balancen mellem at overholde aftaler og at det samtidig er frivilligt.
Gruppe 2 Sekretær: Estrella. Emne: Deltagelse.
A)
Mange positive erfaringer fra de forskellige udvalg
B)
Vi mangler fællesskab om den praktiske opgave i sognet og i kirken.
Mange kommer til messen, men tager ikke ansvar for det store billede. Der mangler fællesskab og ansvar for deltagelse i kirkens og sognets liv. Menighedsrådet skal være mere synligt. Man skal ikke fokusere så meget på hvilken gruppe man er en del af, men også hvor
man ellers kan hjælpe til. Vi mangler en effektiv kommunikation,
f.eks. via SMS. Der er mange der ikke forstår hvad der bliver sagt
under messen, pga. lyd og sprog, det får nogen til ikke at komme tilbage.
Gruppe 3 Sekretær: Anna. Emne: Mission.
A)
Den aktive deltagelse i søndagsmessen, vise glæde i troen, give troen
videre til næste generation, ved at vise glæde for andre, vise troen
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gennem kærlighed til vores medmennesker
B)
Der er mange nationaliteter i kirken i Roskilde. Det er en migrantkirke
med måske 43 nationaliteter. Det er en udfordring for mange at
forstå læsningerne i kirken fordi det er et gammeldags sprog.
Konkrete forslag:

Vi bør have en folder vedr. den katolske tro der f.eks. kan udleveres
på universiteter.
Grupperne kan selv give besked efter messen vedr. deres aktiviteter.
Så vil de også være vidnesbyrd om deres aktiviteter.
Den katolske kirke i Danmark kan blive bedre til at promovere sig i
offentligheden.

Vi kan give bedre information om aktiviteter, f.eks. vi a opslag på bibliotek og i den lokale avis.
Vi kan bruge Roskildelive mere, det er en gratis måde at få spredt
budskabet om vores aktiviteter.
Idé om at række ud til og involvere ukrainske flygtninge.
I KÆK-invitationerne bør der stå at det er for alle.
Bedre information om hvordan man kan forberede læsningerne før
søndagsmessen, via f.eks. mobiltelefonerne. Folk bør opfordres til at
arbejde på tværs af grupperne.Vi skal hverve flere frivillige ved at
række direkte ud til dem, og ved at have åbenhed i frivilliggrupperne.
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Omkring orgelkoncert
Med stor tak til Wroblewskis fond for tilskud til renovering af vores
orgel, overbringer vi her en hilsen fra bestyrelsesmedlem Ole Beuchert Olesen, som deltog i vores orgelkoncert 29.4.2022 :

Kære alle,
så kan man læse lidt om Laurentii-orglet på fondens hjemmeside. Tak til Per Rasmus Møller for de gode fotografier.
... og tak til kirken for en festlig begivenhed den 29. april samt ikke mindst for den smukke blomsterbuket, der blev
mig overrakt ved receptionen.
Ole Beuchert Olesen
https://wroblewskisfond.dk/reference/roskilde-sct-laurentii-kirke/
Sct. Laurentii Kirke, Roskilde
Den katolske kirke i Roskilde, bygget 1914, indgår, sammen med en
skole og et tidligere hospital, i en lille romersk-katolsk enklave, tæt
ved byparken.
Kirkens orgel er bygget 1931 af Th. Frobenius & Co. og har 20 stemmer samt 2 transmissioner, fordelt på 2 manualer og pedal. Såvel teknisk som klangligt repræsenterer det et interessant overgangsstadium
mellem senromantikken og den barokinspirerede ‘orgelbevægelse’.
Allerede i 1940 foretog firmaet en diskutabel ændring af den klanglige
opbygning med det formål at nærme sig tidens idealer.
Ved den restaurering, der i 2022 blev udført af Frobenius-firmaet, er
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orglet ført tilbage til sin oprindelige skikkelse. Arbejdet har fulgt de
omhyggelige anvisninger, der fremgår af orgelkonsulent Michael
Lyngvig Thomsens rapport.
Det tekniske anlæg, med pneumatisk traktur og keglevindlader, har
muliggjort en yderst kompakt opbygning af instrumentet. Formålet
hermed har været at bevare udsynet fra kirkegulvet til rosevinduet
over kirkens indgangsdør. Tilsyneladende er instrumentet opbygget,
så det omslutter vinduet, men dette er en illusion: orglet er opbygget
på begge sider af vinduet, men den øverste afdeling er ren staffage:
piberne er attrapper, og der er ingen orgeldele bag disse.
Der er efterhånden ikke mange pneumatiske orgler tilbage i Danmark,
så også på det tekniske plan vidner instrumentet om en periode,
hvorfra de fleste spor i dag er slettet.
Download restaureringsrapport fra deres hjemmeside
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Mindeord om Brenda Jørgensen
Vi har mistet Brenda.
Brenda døde få dage efter hendes 74.
fødselsdag. Henning har mistet sin elskede Brenda, og vi har alle sammen mistet
et kært medlem af menigheden. Altid
engageret og trofast tjente Brenda i vores kirke med bl.a. rengøring, friske
blomster og som sakristan i mange år.
Efter begravelsesceremonien i Skt. Laurentii kirke, blev hun fløjet til Seychellerne, hvor hun nu er begravet på hovedøen
Mahé i byen Glacis. Også dér holdt man en smuk begravelse som vi
kunne følge via et videolink. Et langt liv i kirkens tjeneste er slut.
Brenda var kun fire år gammel, da hun hjalp til i den lokale kirke i hendes fødeby., hvor hun blev kendt som den lokale spørge-Jørgen. Hun
ville vide alt om Jesus. Alt, simpelthen. Hun voksede op hos sin farmor
og senere hos sin gudmor, fordi begge hendes forældre arbejdede i
Kenya, hvor det på grund af stor børnedødelighed var umuligt at have
hende med. Brenda havde tre søstre og to brødre.
Som ganske ung rejste hun sammen med et lille hold, nonner og en
præst, til Libanon, hvor de ville udbrede det kristne budskab. Kendetegnende for Brendas hjælpsomhed kæmpede hun en hård kamp for
at få nogle af pigerne, der blev syge i Libanon, sendt hjem til Seychellerne. Og det lykkedes.
Borgerkrigen i Libanon stoppede imidlertid missions-arbejdet, og det
lykkedes Brenda at komme til Cypern. Her mødte hun Henning der var
udsendt dansk soldat. Mødet var så godt, at hun senere søgte mod
Danmark. Nogen tid efter at Henning var kommet hjem, ringede det en
aften på døren, og udenfor stod to politifolk. "Kender de noget til en
ung dame ved navn Brenda"? ”Ja, det gør jeg da.” Det var i 1980. Og de
har holdt sammen siden da.
Æret være mindet om Brenda Jørgensen, må hun hvile i fred.
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Johannes Døbers Fødsel – Sankt Hans Aften onsdag den
23. juni 2022.

Kl. 18:00
Kl. 18:45

Vi starter denne aften med at fejre Johannes Døbers
Fødsel ved messen kl 18:00.
Hvis vejret tillader det, har vi tændt op i grillen i præstegårdshaven. Vi køber bøffer og pølser. Medbring selv
salat og drikkelse til eget forbrug.

P. S. Krøyer , ”Sankt Hansblus på Skagen Strand” ,1906

Kl.20:30

er der mulighed for at slutte aftenen af ved Skt. Hans
bålet i Byparken

TILMELDING til grill-fest sker på opslag i Våbenhuset eller til
Sognekontoret senest søndag den 19. juni 2022.
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VALFART TIL HARALDSTED den 3. juli 2022

PROGRAM :
kl. 14:00 Man mødes i Haraldsted Kirke og så går man sammen til Kapelruinen.

kl. 15:00 Messe med Biskop Czeslaw.
Efter messen, procession med sakramentet til kapellet i Knud Lavards
hus.
Afslutning med kaffe og lidt at spise.
NB: I år tager man til Haraldsted på egen hånd.
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Møde i KÆK
Fredag den 26. august 2022 kl. 14:30
Simon Halfdan Gjedde
Fortæller om ”Det ukendte Rom”.
KÆK - Katolsk Ældre Klub
Mødes fredag kl.14:30 fire gange årligt.
Derefter er der messe kl. 17:00.
Datoer slås op i Våbenhuset, på hjemmesiden og i sognebladet.
Kontaktperson Ellen Margrethe
Alle er velkomne !
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Sogneudflugt lørdag den 10. september 2022
Sogneudflugten går til Skt. Bendts Kirke i Ringsted.
Program:
kl. 09:30 afgang fra Skt. Laurentii parkering
kl. 10:30 rundvisning i Skt. Bendts Kirke
kl. 12:30 frokost i Skt. Knuds Lavards Kirke-have/menighedssal
HUSK : Medbring egen frokost/madpakke drikkelse og kaffe.
kl. 14:30 besøg Haralds Kirke og ruinerne.
kl. 16:00 deltagelse i messen i Skt. Knud Lavard Kirke
kl. 17:00 afgang til Roskilde
Transport i egne private biller.
Kontaktperson Jerzy 21 40 91 88
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Sankt Laurentii Kirkes VANDREGRUPPE

Vi fortsætter efter sommerferien lørdag den 6. august 2022 med vores vandregruppe.

Vores ture er hidtil gået til:
Sct. Hans Have, Lyngholm søerne ved Svogerslev, Himmelsøen ved
Darup, Herslev Strand, Skjoldungestien ved Hørgården i Roskilde, Ejby
Ådal ved Kirke Hyllinge, Aboretet og Pometet i Hedeland, Lejerkongernes fodspor rundt om Gl. Lejre, Kattinge Værk ved Boserupvej,
Stævningsskoven og Lerskrænten i Boserup skov.

Vi mødes en gang om måneden kl. 14. ved Skt. Laurentii Kirke.

Har du lyst til at være med, er du velkommen, og vi beder dig om at
kontakte sognekontoret eller Bente.

Vi glæder os til at være sammen.
Pia og Bente
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Kirken byder velkommen til de ukrainske flygtninge
Den 26. april blev Villa d'Este indviet, - et fælles integrations-hus på

tværs af flygtninge, frivillighed og kommunale aktører, med fokus på
ny-ankomne flygtninge.
Fire frivillige menighedsmedlemmer i vores kirke, deltog i indvielsen.
Formålet med vores deltagelse var at gøre opmærksom på, at der er
en katolsk kirke i Roskilde, og at invitere dem til at deltage i vores fællesskab.
Der blev delt brochurer ud, både på dansk og engelsk, om Skt. Lau-

rentii Kirke med information om bl.a. hvornår der afholdes messer på
polsk, på engelsk og om menighedens aktiviteter.
Vi hilste på og udvekslede ord med formanden for den Ukrainske forening i Roskilde, andre frivillige, og hilst på nogle af de ukrainske flygtninge.
Vi håber på at se de ukrainske flygtninge i kirken og byde dem velkommen i vort menighedsliv.

Regina
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