MENIGHEDSMØDE
21. marts 2021

Skt. Laurentii Kirke
Romersk-katolsk menighed i Roskilde
ÅRSBERETNING
I år har vi ikke mulighed for at holde
vores årlige Menighedsmøde i
Menighedssalen, som vi plejer.
Derfor udgiver vi denne lille folder
med en kort beretning om året der
gik 2020, og om det, vi for tiden
arbejder med både i Menighedsrådet og i de forskellige udvalg af
de mange frivillige, som vi er så
heldige at have. Her har vi givet
plads til nogle af de tanker og
ønsker, som I er kommet frem med,
og som vi håber på med tiden kan gå i opfyldelse – til glæde og gavn for os alle.
Med denne lille folder vil vi også gerne give Jer inspiration til at reflektere
over, om vi er på rette vej, både for den nærmeste fremtid, men også på
længere sigt.
Længe har vi været nede i tempo, fejringen af vore messer er forandrede,
forkortede. Til gengæld må vi være taknemmelige over, at vi har et
forholdsvist stort kirkerum, og præster som beredvilligt fejrer dobbelt så
mange messer, som før, så alle, som kan og vil, kan komme til messe. Dagene
fyldes af mere ro. Mere tid til eftertænksomhed. Tid til at tænke over, hvor vi
er på vej hen.

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP
til at forme vores kirke og vores menighedsliv

Skt. Laurentii Kirke
Menighedsmøde
21. marts 2021
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Det er en stor glæde, at så mange kommer til vores messer.
Det er også klart, at det slider på omdrejningspunkterne for vores gode og
uundværlige menighedsliv. Det slider både på vores kirke og på
præstegårdsbygningen. De skal vedligeholdes. Bagest i dette blad ser du
vores årsregnskab. Men det vigtigste står faktisk lige her:

VORE BYGNINGER TRÆNGER TIL AT BLIVE RENOVERET
VI HAR DERFOR MEGET BRUG FOR AL DEN HJÆLP, VI KAN FÅ
BYGNINGER – PRÆSTEGÅRDEN
Vi har mange ønsker, men må prioritere opgaverne. Vores første prioritet
er renovering af taget på præstegården. Prioritet nr. 2 er facaden ud mod
vejen. Vi kunne finde på meget mere . . .
Vores økonomi vil sætte grænserne for, hvor meget, vi kan klare.
ORGELET
Sideløbende er vores orgel ved at blive renoveret. Som I ved, fik vi bevilget
et stort beløb til størstedelen af dette arbejde af Wroblewskis Fond.
Arbejdet er nu i fuld gang, og efter planen vil arbejdet være gennemført i
begyndelsen af 2022. Differencen op til totalbeløbet for renoveringen,
betales af vores menighed.

3

HVORDAN KAN DU HJÆLPE?
DER ER FLERE VALGMULIGHEDER:
1 ) FRIVILLIGT ARBEJDE

Mange er meget engagerede i frivilligt arbejde. Vi har en trofast og pligtopfyldende
skare, som står bag mange og forskelligartede opgaver og aktiviteter. Når først man
bliver en del af det fællesskab, bliver mange ved i årevis. Det er som at være en del af
en helt særlig familie. Et fællesskab på tværs af alt, hvad man kan tænke sig, – et
fællesskab, som har plads til alle vore forskelligheder. Og arbejdet / opgaver ændres,
alt efter hvor man er i livet, efter hvad man har tid og lyst til. Sådan skal og må det
altid være. Det arbejde en frivillig udfører, er en gave til menigheden. Sig til, hvis der
er noget, du kunne tænke dig at deltage i eller hjælpe med. I sommerhalvåret er Haveog Vedligeholdelsesgruppen særlig aktiv. Se opslag i våbenhuset, om du har tid og lyst
til at hjælpe med nogle opgaver der.

2 ) GAVE

Nogle har måske ikke så meget tid, men vil hellere give økonomisk støtte. Det har vi
også brug for. Nogle få gør begge dele. Som du vil se af regnskabet 2020 modtog vi
med stor taknemmelighed gaver fra 3 givere på i alt DKK 36.200. Det fik os til at tage
initiativ til at oprette 2 indsamlingskonti, nemlig
§ Indsamling nr. 1049 til: Renovering af præstegården og
§ Indsamling nr. 1048 til: Renovering af orgelet
Disse 3 gaver blev øremærket til renovering af præstegården. ”Mange bække små gør
en stor å”, siger man. Hvis alle giver et lille beløb, vil vi kunne gøre mere. Overvej, om
du kan afse et beløb – stort eller lille - til vores fællesskab. Vi har brug for hver en
krone.
Gaver til disse indsamlings-konti kan indbetales direkte på Bispekontorets konto
reg. nr. 4183 konto nr. 0005001471.
Husk at anføre ref. ”nr.1049” eller ”nr.1048” i tekstfeltet, og at oplyse Sognekontoret
om din indbetaling, så vi er opdaterede.
Du er også velkommen til at henvende dig direkte til Sognekontoret, så sørger vi for
overførslen.
I 2021 kan der trækkes op til DKK 17.000 fra i skat. Bispekontoret sørger for
indberetning til skattevæsenet. Desuden fritages vores menighed for den ellers
obligatoriske afgift for kollekter / gaver, som vi normalt betaler til Bispedømmet.
Hvis du giver mere end DKK 20.000, skal dit navn offentliggøres. Alle beløb uanset
størrelse modtages med TAK.

4

For at alle kan følge med i, hvordan det går med vores planer for renovering af
præstegården, hænger vi et diagram op i Våbenhuset, som består af 3 søjler:
1 ) Søjlen til venstre viser, hvor mange penge vi har afsat til renovering af bygninger
2 ) Den midterste søjle viser, hvad prisen er for de forskellige prioriterede opgaver
3 ) Søjlen til højre viser, når en delopgave kan igangsættes
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100'
Henlagt til bygninger
Modtagede gaver
Tilbud / Budget / Anslået pris
Bygning kan igangsættes
Når vi ved mere om den endelige regning for orgelbyggeriet gør vi noget tilsvarende for det projekt
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3 ) KIRKESKAT
Som medlem af Den Katolske Kirke skal du – i modsætning til medlemmer af
Folkekirken – selv sørge for at tilmelde dig vores kirkeskatteordning. Takket være vore
medlemmers økonomiske støtte kan vort bispedømme nu – og fremover udføre deres
arbejde.
Med alles opbakning til kirkeskatteordningen bliver bispedømmet i stand til at klare
de udgifter, vi rent faktisk har – herunder:
•
•
•
•
•

vedligeholdelse af vore kirker og bygninger
løn til præster og øvrige ansatte
udgifter til fælles aktiviteter som fx Pastoral-Centret, Sankt Andreas Bibliotek,
Øm Borgen og udgivelsen af Katolsk Orientering
lancere flere nye initiativer inden for formidling og forkyndelse af troen
hjælpe f.eks. mennesker i nød og kristne i missionslandene

OG MAN HJÆLPER SIN MENIGHED. Når man indbetaler 1.000 kroner i kirkeskat, går
de
•
•
•

600 kroner går tilbage til ens menighed
250 kroner går til præsternes lønninger
150 kroner går til bispedømmets fælles aktiviteter, herunder ejendomsvedligehold og drift.

Biskoppen har sat det beskedne mål, at alle som minimum betaler 1% af deres
skattepligtige indkomst i kirkeskat.
Husk at ens kirkeskatteindbetaling er fradragsberettiget!
Hvis du ønsker at tegne en 1-års eller en 10-års kontrakt, ønsker at tilrette din ordning
eller blot at høre mere om de forskellige ordninger, er du velkommen til at kontakte
Bispekontoret direkte: Helene Herndal (tlf. 33 55 60 43 eller hh@katolsk.dk) eller
Sognekontoret, se bagsiden af denne folder.
Du kan tilmelde dig kirkeskatsordningen ved at udfylde den følgende blanket og sende
den til:
DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK
ANSGARSTIFTELSEN
Gl. Kongevej 15
DK-1610 København V
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Årsregnskab 2020
Skt. Laurentii kirke, Roskilde
Budget 2020

Regnskab 2020 Budget 2021

INDTÆGTER
1
2

Kirkeskat

530.000,00

631.280,46

600.000,00

Kollekter og øvrige indtægter

124.000,00

82.940,50

83.000,00
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Afgiftsfrie indtægter

32.000,00

597.533,17

830.000,00

Egne indtægter i alt

686.000,00

1.311.754,13

1.513.000,00

4

Tilskud fra fælleskassen

0,00

20.185,00

0,00

5

Tilskud fra ordenssamfund

0,00

0,00

0,00

Tilskud i alt

0,00

20.185,00

0,00

686.000,00

1.331.939,13

1.513.000,00

0,00

-27.711,65

-28.000,00

-97.500,00

-114.728,71

-113.750,00

-162.500,00

-191.214,47

-189.250,00

0,00

-17.198,40

-12.000,00

-260.000,00

-350.853,23

-343.000,00

NETTOINDTÆGTER I ALT

426.000,00

981.085,90

1.170.000,00

10

Bygninger

-83.000,00

-33.034,21

-34.000,00

11

Vedligeholdelse

-153.000,00

-629.657,35

-956.000,00

12

Lønninger

-46.000,00

-3.215,00

-46.000,00

13

Nyanskaffelser

-15.000,00

-47.611,35

-25.000,00

14

Kultusudgifter

-14.000,00

-17.652,01

-14.000,00

15

Pastorale udgifter

-32.000,00

-6.829,71

-15.000,00

16

Kontorudgifter

-40.000,00

-32.918,29

-35.000,00

17

Kørsel- og transportudgifter

-34.000,00

-22.630,13

-32.000,00

18

Hensættelser

0,00

-180.000,00

0,00

19

Øvrige udgifter

-9.000,00

-5.683,90

-13.000,00

-426.000,00

-979.231,95

-1.170.000,00

0,00

1.853,95

0,00

INDTÆGTER I ALT
6

15% solidaritetsbidrag

7

Afgift til fælleskassen

8

Afgift til præstelønninger

9

Afregning af kollekter til andre formål

Afgift og bidrag i alt

UDGIFTER

UDGIFTER I ALT

ÅRETS DRIFTSRESULTAT
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NOTER VEDR. DRIFTSRESULTATET
Vedr. indtægterne:

I årets løb har kirken været lukket pga. pandemien. Af samme årsag er vores
kollekter dalet betydeligt. Vores budget for Kirkeskat satte vi meget forsigtigt, så det
er glædeligt, at den er steget.
Derudover har vi modtaget en stor gave fra Wroblewskis Fond, se ad pkt. 3.
Budget 2020

Regnskab 2020 Budget 2021

Afgiftsfrie indtægter

ad pkt. 3

Særkollekter, lys, bøger,
bazar

32.000,00

modtaget af Wroblewskis
Fond/Ren. Orgel

35.581,50

31.000,00

561.951,67 799.000,00

Vedr. udgifterne:

Udover de nævnte udgifter har vi reserveret udestående gæld på DKK 81.364,84, som
hovedsagelig vedrører vedligeholdelse af bygninger / kloaksystemet.
Budget 2020

Regnskab 2020

Budget 2021

ad pkt. 10

Bygninger
Budget 2019 er incl.
varme i udlejet ejd. DKK
54.851,32 nu ovf. til
separat budget for ejd.

-83.000,00

-33.034,21

-34.000,00

ad pkt. 13

Nyanskaffelser (excl.
tilskud fra Bispedømmet
jf. pkt. 4)

-15.000,00

-47.611,35

-25.000,00

ad pkt. 16

Kontorudgifter
heraf negativ rente DKK
8.394,55

-35.000,00

-32.918,29

-35.000,00

0,00 -180.000,00

0,00

ad pkt. 18 Hensættelser Bygninger
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AKTIVER
Likvide midler
Tilgodehavender (kirkeskat 4. kvartal)

DKK
DKK

1.908.266,11
90.148,94

AKTIVER I ALT

DKK 1.998.415,05

PASSIVER
Kreditorer
Gæld vedr. ejd. (deposita mv.)
Mellemregning Øvrige
Hensættelser:
Biler
Fra driften
Herefter henlagt til biler i alt
Bygninger
Fra driften DKK 180.000 og
fra ejendommens drift DKK
Herefter henlagt til bygninger i alt
Orgel
Fra driften
Herefter henlagt til orgelet i alt

DKK
DKK
DKK

-81.364,84
-20.532,67
-2.471,63

DKK

-40.000,00

DKK

-1.414.185,00

DKK

-100.000,00

Egenkapital
Overskud

DKK
DKK

-338.006,96
-1.853,95

PASSIVER I ALT

DKK -1.998.415,05

DKK

0,00

DKK 180.000,00
DKK 229.107,23

DKK

0,00

NOTER VEDR. AKTIVER OG PASSIVER:

Fra Fonden Hoffmanns Minde har vi modtaget tilsagn til renovering af kirken ved
Skt. Josef alteret. Vi modtager støtten (DKK 50.000,00), når arbejdet er udført.

MODTAGET GAVER TIL GODKENDTE PROJEKTER:

Gaver til godkendte projekter er vort tilgodehavende og iht. gældende regler overført
til Bispekontoret.
Indsamling nr. 1048: indsamlet i alt til Renovering af Orgel

DKK

Indsamling nr. 1049: indsamlet i alt til Renovering af Præstegård

DKK 38.200,00
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0,00

Kirkens adresse
Skt. Laurentii Kirke
Frederiksborgvej 11 C
4000 Roskilde
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk
Website: www.laurentiikirke.dk
MobilePay: 59585
Sognepræst:
Mate Rada
Mobiltlf. 71 72 79 08
E-mail: mate.radja@gmail.com
De syges salvelse: Benyt 71 72 79 08

Sognekontor: Sognesekretær
Ellen Margrethe Nelth
Kontortid: tirsdag, torsdag
og fredag kl. 10:00 -12:00
Tlf. 46 35 09 65
E-mail: skt.laurentii@katolsk.dk

Andenpræst:
Vito Gilberto Vinciguerra
Mobiltlf. 21 32 74 70
E-mail: vgv@katolsk.dk

Menighedsrådsformand:
Pia Mærsk
Tlf. 22 47 72 97
E-mail: maersk@katolsk.dk

Faste gudstjenester og aktiviteter
Højmesse: Søndag kl. 9.00 og
indtil videre også kl. 11.00
Hverdagsmesse: Mandag, tirsdag og
fredag (i fastetiden går man korsvej
inden messen) kl. 17:00
Skriftemål: under tilbedelse om
fredagen eller efter aftale med
en af præsterne

Religionsundervisning: Søndag
kl. 9:00 (begynder med messen)
Rosenkrans: onsdag kl. 16:30
Eukaristisk tilbedelse: fredag
efter messen kl. 17:00
Lovprisning - Vesper: 2. tirsdag i
måneden efter messen kl. 17:00

Messe på polsk:
Den 2. søndag i måneden kl. 16:00

Messe i Ledreborg Slotskapel:
Den 1. søndag i måneden kl. 17:00
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