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Referat fra MR møte den 15.03.22. kl. 18.30. 

Sted: Menighetssalen 

Til stede: 
                                               

Sogneprest Paulus Y Mark Bizimana 

p. Adam Wroblewski Edy Calderon 

Diakon Mang Le Van Kjell Ivar Maudal 

Urszula Andruchow Pawel Piotrowski 

Jan Sadlej Dolores S.Christensen 

Hồ Thị Mỹ Tuyết Agata Maciejewska 

Zivile Juozaitene Antonia Mendes Pereira 

Morten Egeberg  

 
 
Sak 09/22 Godkjenning av innkalling 
 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent. 
 
Sak 10/22 Godkjenning av referatet fra MR 20.1.2022 
 
Vedtak: Referatet ble godkjent. 
 
Sak 11/22 Orienteringssaker fra sognepresten 
 
Statistikk 2021 

 Etter at Kongsberg ble eget sokn, er vi 7607 medlemmer; 

 37 barnedåp;  

 konfirmasjon 114;  

 kom 47 

 9 konvertitter 
All aktivitet kan få støtte fra menigheten 
Økumenisk: Fint samarbeid med Bragernes menighet. 
 
Sak 12/22 Gjennomgang av oppgaver og forventninger for MR – funksjon og 
engasjement 
 
Leder i MR, Urzula hadde en gjennomgang av oppgaver og forventninger til det nye 
menighetsrådet. Viktige punkter er: 

 Menighetsrådet (MR) har en rådgivende funksjon 

 MR skal være en støtte for soknepresten 

 MR kan og bør ta initiativ som beriker vår tro og vår kirke 

 MR må være seg bevisst at kirken har mange ressurser, ikke minst gjelde 
dette de nasjonale gruppene 

 MR står for flere arrangementer som: 
o Julemiddag for eldre 
o Hellige tre kongers fest for barn 
o Korsvei andakt rundt kvartalet på langfredag 
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o Palmesøndagsprosesjon 
o Kristi legemes og blods fest 
o Internasjonal dag 
o Patronatsfest  

 MR skal bidra til å engasjere folk i menigheten gjennom følgende områder: 
o Messefeiring – hvordan øke deltakelsen i den hellige messe etter 

pandemien? 
o Kirkemusikk – styrke korarbeidet. Hva med konsertkvelder? 
o Kirkekaffe 
o Trosopplæring – katekese for barn, unge og voksne 
o Kirkens omsorgsoppgaver – advents- og fasteaksjon, hjembesøk hos 

eldre og syke, støttegrupper 
o Bygningsdrift – vedlikehold og renhold av kirken, passe på området 

rundt kirken, dugnad 
o Opprettholde samarbeidet med Bragernes menighet 

 
Sak 13/22 Evaluering av fetetirsdag-askeonsdag og støtte til fasteaksjon 
 
Begge deler opplevdes bra. Fantastisk matservering. Ca kr. 22.000 til Ukraina. Både 
oppdekking, underholdning og innledning var flott. 
 
Sak 14/22 Vårdugnad 
 
Dato: Vårdugnad torsdag 31.3. kl.16.30. 
 
Sak 15/22 Palmesøndagsfeiring med Bragenes menighet   
 
Vi satser på samarbeid med Bragernes menighet. Alle kollekter til Ukraina. 
Palmegrener må lages, v/polsk gruppe. 
Kirkekaffe m/varm mat. Edrian og Mirek forbereder sanger til prosesjonen 
 
Sak 16/22 Agapemåltid og bønnevakt på skjærtorsdag 
 
Agapemåltid med enkel mat. Påmelding. Theresa ordner. Bønnevakt, felles tilbedelse 
v/nasjonale grupper etter messen. 
 
Sak 17/22 Økumenisk korsvandring og vår felleskorsvei på langfredag 
 
Kommer litt i konflikt med liturgien kl. 15.00. Vi må ha en komite. Morten tar kontakt 
med komiteen. Dolores og Mark blir med. 
Vår egen felleskorsveien planlegges av p. Paulus Y og de nasjonale grupper. 
 
Sak 18/22 Påskefeiring og påskefest 
 
Påskefesten etter påskenattsliturgien. Theresa. Pynting av kirken: Jesu grav v/polsk 
gruppe. 
 
Sak 19/22 Konfirmasjonsfeiring 
 
Norsk feiring er 7.5. og polsk 21.5. 
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Sak 20/22 Internasjonal dag 2022 
 
5. juni, pinsedag. Det settes ned en komité som ledes av Mang og med 
representanter fra alle nasjonale grupper. Edrian, Theresa og Urszula er også med. 
 
 
 
Eventuelt 
 

Urszula skal delta på OKBs pastoralt råd og ber om innspill. 

Morten minnet om medlemskapet i Pilegrimsforeningen St. Hallvard av Huseby. 

Pater Paulus Y tar initiativ til Pilegrimsturtur en uke til Roma. Forslag 

september/oktober. 

Neste møte 9.5. 

 

 


