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Referat fra første møte i Menighetsrådet for perioden 2022-2024 

Dato: 20.01.2022 

Til stede:     Tid:   18.30 
Sogneprest Paulus Y      Sted: Menighetssalen 

Diakon Mang Le Van  

Urszula Andruchow                                        Edy Calderon                                Elisabeth Marie Rue 

Jan Sadlej                                                         Kjell Ivar Maudal                         Anne-Marie Egeland                     

Hồ Thị Mỹ Tuyết                                             Pawel Piotrowski 

Zivile Juozaitene                                             Dolores S.Christensen 

Morten Egeberg                                             Agata Maciejewska 

Mark Bizimana                                               Antonia Mendes Pereira 

 
 
 
Sak  01/22  Godkjenning av innkalling  
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
 
Sak  02/22  Konstituering av det nye rådet 
Som leder ble valgt: Urszula Andruchow  
Som nestleder ble valgt: Zivile Juozaitene  
Som sekretær ble valgt: Morten Egeberg 
Som stedfortreder for sekretær ble valgt: Mang Le Van 
Som utsending til pastoralt råd ble valgt: Zivile Juozaitene. Vara: Urszula Andruchow 
 
Sak     03/22           Orienteringssaker fra sognepresten  
• Pater Adam er per tiden syk, men har fungert meget bra som menighetens kapellan. 
• Menighetens virksomhet. Veldig flott. Med Theresa og Edrian har det skjedd mye bra for 

barne- og ungdomsarbeid, katekese 
• Økonomi – overført nesten 2,1 mill til den nye menigheten i Kongsberg med orientering 

til administrator og menighetsråd i Kongsberg. 
• Har fått opplysning om en kristen grunnskole i Drammen, Eier: Oasen Skole. 

 
Sak 04/22  Orientering og oppsummering om Cappelensgate 5 
Cappelsngt. 5 har blitt pusset opp og oppgradert. Må søke om bruksendring fra bolig til 
møtesenter. Bygget var stengt i deler av 2020. Det er nå bygget rømningsvei fra 2. etg. og 
røykvarslere. Bygget er i bruk igjen for Caritasarbeid og menighetens andre virksomheter. 

 
Sak  05/22  Evaluering av adventsaksjon og julefeiring 
• Tre søndager med adventsaksjon. Ble avsluttet søndag 16.1.2022. Over 12 000 i 

kontanter og omtrent det samme over vipps. Polakkene ble i liten grad informert og var 
også lite til stede. Forslag om bedre informasjon og et felles råd. 

• Mange kom på julefesten for eldre. Fint arrangement med god mat og  
• Vakkert pyntet – holder pynten til 2. februar. 
• Gikk greit med feiring i de nasjonale grupper. 
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• Koronatiltakene. Vi er heldig som har underetasjen. 
• Julekrybbe utendørs? Se forrige referat. Kan bli julen 2022. Stor ute, liten inne. 

 
Sak  06/22   Tiltaksplan for pandemisituasjon 
• Katekese. Kan gjennomføres små grupper og konfirmanter med inntil 30. 
• Kirkekaffe 30 og tilviste plasser. 

 
Sak 07/22  Aktiviteter fremover 
• Vi planlegger fram til sommeren. 
• Påske 
• Kirkekaffe starter igjen fra søndag 23.1. 
 
Sak  08/22  Møtedatoer for 2022 
 
1. Ordinære møter annenhver mnd. mandager etter messen. 

• 7. mars 
• 9. mai 
• 15. august 
• 5. september 
• 14. november 

 
2. Arbeidsmøter 

 14. februar 
 Lørdag 11. juni sommerfest for MR + andre arbeidere 

 
 
Ref. Morten Egeberg 


