
Referat fra ekstraordinært møte i Menighetsrådet den 07.07.2020

Møtedato: tirsdag 07. juli 2020

Møtetid: kl.17:00

Møtested: Menighetslokalet                                      Referent: Hilde Schlaupitz

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, Urszula Andruchow, My Tuyet Ho Thi, 
Malgorzata K. Nilsen og Hilde Schlaupitz.

Forfall: Michal Jarosz, Jan Sadlej, Zivile Zuozaitene, Cony Balagat

Møtet åpnet med felles bønn.

Sak 11/20 Godkjenning av innkalling. Denne ble godkjent.

Sak 12/20 Godkjenning av referat. Dette ble godkjent.

Sak 13/20 Orientering fra sognepresten/administrasjonen og komiteer

 På grunn av Covid-19 forlenges Menighetsrådets funksjonstid med ett år. Det samme gjelder for 
valgkomiteen. 

 Ingen kjente koronatilfeller i menigheten.

 Messedeltagelse. Polske messer har vært noe vanskelig på grunn av redusert antall besøkende og 
forhåndsbestilling. Norsk høymesse har fungert bra med mulighet for messe på engelsk kl 13.00 i 
tillegg til høymesse kl 11.00. Pater Paulus fortsetter inntil videre med messe på engelsk kl 13.00 
den 2. og 3. søndag i måneden i tillegg til familiemesse på norsk den 4. søndag i måneden.

 Alle messedeltagere må registrere seg med navn og telefonnummer ved inngang. 

 1. kommunion: En gruppe har hatt 1. kommunion, det blir en til i slutten av august. Polske barn 
feiret 1. kommunion i mai,  det blir en til i september.  
Konfirmasjon/ferming: En gruppe den 16.8. og en den 23.8.

 Økonomi: Menighetens kollekter påvirkes av korona, tapt ca. kr 100 000,-, men det er ingen krise 
med økonomisk balanse. Klostrene har problemer. Vi har gitt kr 20 000,- til p. Aleksanders St. 
Frans kloster i Larvik. Har fått takkebrev fra pater Hallvard Hole, kommunitets gardian. 

 Diakon Mang er i rekovalesens etter sykdom og Carolina Costa skal dekke to dager på 
kirkekontoret. Det er i samarbeid med Caritas som er arbeidsgiver. 

 Metodistkirken på Kongsberg overtas 1.10.20. Som modermenighet står St. Laurentius til 
assistanse.

 Cappelensgate 5.  Andre etasje oppfyller ikke sikkerhetskrav. Det må søkes om bruksendring, 
sansynligvis til forsamlingslokale, men trenger ny rømningsvei. Mang koordinerer med OKB for 
hva som er best for oss å gjøre.

 Vi får nytt bredere teppe ved alteret. Tilbud var kr 42. 000,- inklusive jobb. Urszula koordinerer 
med leverandøren. Vi får også en ny pult for evangelieboka. Leveres etter 10.8.

Sak 14/20 Planlegging for årets patronfest

Mange aktiviter er utsatt på grunn av korona så menighetens patronfest blir senere i år, først den 6.9. 



Alt avhenger av regler for antall deltagere som annonseres den 15.7. Vi satser på utemesse. Det blir et 
ekstra planleggingsmøte den 18.8.

Sak 15/20 Eventuelt full åpning for katekese og andre aktiviteter for høsten

Katekese fortsetter på samme dager som nå. Urszula er ansvarlig for polsk på 2. og 4. lørdag i 
måneden. Norsk er 1. og 4. søndag. 4 søndag etter familiemesse kl 13.00.

Sak 16/20 Fastsetting av MR's møtedatoer etter sommeren

Møtedatoer framover blir 15.9., 10.11. i 2020. Så i 2021: 19.1. , 09.3. , 11.5. kl. 18.30. Siste møte for 
sommeren blir 19.6. Etter messen kl 13.00 blir det sommeravslutning for de frivillige.
I tillegg blir det ekstra planleggingsmøter den18.8. i forbindelse med patronfest og et ekstra møte i 
desember for planlegging av julefeiring.

Møtet ble avsluttet kl 20:45.

Neste møte blir tirsdag den 15. september kl 18:30.

Forfall og saker som ønskes tatt opp under eventuelt, meldes til sekretær på tel. 408 00 648, eller på 
epost: hilde.schlaupitz@gmail.com

Hilde Schlaupitz
Sekretær e.f.  
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