
Referat fra Menighetsrådsmøte 

  

Dato: 14.11.2022 

Tid:18.30 
Sted: Menighetssalen 

Til stede 

Sogneprest Paulus Y   Dolores S. Christensen 

p. Adam Wroblewski Elisabeth Mary Rue 

Diakon Mang Le Van Antonia Mendes Pereira 

Urszula Andruchow Theresa Jee 

Jan Sadlej Edrian Esmena 

Hồ Thị Mỹ Tuyết  

Zivile Juozaitene  

Morten Egeberg  

Forfall  

Mark Bizimana Agata Maciejewska 

Edy Calderon                       Pawel Piotrowski 

  

 

Saker til behandling  

  

Sak     49/22              Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Godkjent 

Sak     50/22              Godkjenning av referatet 

Vedtak: Godkjent 

Sak    51/22               Orientering fra sognepresten 

 Visitas 4. desember 2022 blir utsatt til 12. mars 2023. Program er sendt og vi er klare. 

Dette må kunngjøres. 

 Opptakelse i kirken blir 11. desember under høymessen 

 Fra Bonifatius: 16.000 euro til ny bil. 

 Skulle ha hatt vikar, men menighetens ansatte har tatt Adam, Mang, krk. assistenter 

Vedtak: Informasjon er tatt til orientering 

Sak     52/22              Evaluering av høstdugnad 

Vedtak: Mye bra arbeid er gjort utendørs, men noe gjensto innendørs. Mange møtte, filippinsk 

gruppe, polsk gruppe og vietnamesisk gruppe har siden gjort mye innendørs både i kirken og i 

Cappelens gt. 5. Stor takk til alle som deltok på dugnaden. Takk til Urszula. Bevertning til 

deltakerne. Må kjøpe flere mopper. Ønske om flere ovner i Cappelens gt. 5. Må fullføre de 

små jobbene innendørs. 

Sak     53/22              Evaluering av allehelgensfeiring 



Vedtak: Theresa: Stor feiring for barna, mange hadde kledd seg, god musikk og god mat. 

Edrian: Stort barnekor som er villige til å bidra. Mange unge fra Dueflokken som gjorde en 

flott jobb. Mange voksne som bidro. Neste år: Polske må være med neste år. 

Sak     54/22              Planlegging for seminar om Synodal prosess 

Vedtak: Lørdag 19. november kl. 14.00 (etter messen) Morten innleder. Spørsmål kopieres og 

deles ut. Vi gir det god tid. Vi legger opp til norsk, engelsk og polsk. 

Sak     55/22              Advent: aksjon, økumenisk completorium 

Vedtak: Ungdommens adventaksjon begynner 27. nov (1. søndag i advent) og fortsetter alle 

adventssøndagene. Alle messer som vanligvis er kl. 13.00 på søndager, blir kl. 13.30 i advent. 

Økumenisk completorium onsdager i advent kl. 21.00. Forslag: Neste år vesper etter 

kveldsmesse. 

Sak     56/22              Julemiddag for seniorer 10.des. 

Vedtak: Seniorer er alle over 67 år inviteres. Urszula og Edrian samarbeider om musikk. 

Theresa og Agapegruppa har opplegget med maten. Samme opplegget som i fjor. 

Sak     57/22              Julefeiring: kirkepynting, julekrybben, julespill... 

Vedtak: Julekrybbe inne som før. Julespill er under forberedelse. Det blir 24. des. på 

familiemessen kl. 15.00. Juletrefest søndag 8. januar 2023. Nyttårskonsert – Urszula og 

Edrian finner en dato i løpet av kort tid. Forslag lørdag 14.1.2023. 

Sak     58/22              Aktuelle fellesaktiviteter for barn og ungdom 
 
Vedtak: P. Adam, Edrian og Theresa arbeider for å få ungdommer sammen på tvers av ulike 

språkgrupper. 
  
  
Eventuelt 

Brannøvelse: Etter høymessen. Kunngjøres rett før. 

Carport til kapellanens bil settes opp i løpet av kort tid. 

God oppslutning om kurs om forebygging mot overgrep. Alle som har lederoppgaver overfor 

barn og unge må ha politiattest. 

 

Ref. Morten Egeberg 

 


