Internasjonal dag i St. Laurentius menighet. Mangfold i felleskap.
Første pinsedag, den 9. juni, ble det arrangert internasjonal dag i den katolske menigheten i Drammen i
samarbeid med Caritas. ’Hele’ byen var invitert, og vi ble velsignet med godt vær og stort oppmøte.
Arrangementskomiteen hadde sammen med menighetsrådet og Agape lagt ned masse jobb, og alt
fungerte utmerket. Et så stort arrangement blir ikke til av seg selv.
Frivillige fra hele menigheten bidro med praktiske ting. Dette var første gang dagen ble arrangert, og jeg
tror ikke det blir den siste! Antageligvis var bortimot 1000 mennesker innom i løpet av dagen. Jørgen
Moesgate og parkeringsplassen var fyllt opp med mennesker. I syv telt ble mat fra forskjellige land
solgt. Her er litt fra dagens program.
Kl 11:00: Utendørs internasjonal høymesse
Messen ble holdt på en stor scene som var bygd for dagen. Under messen ble blant annet evangeliet lest
på 4 språk, forbønnene på hele 18 språk. Salmene ble sunget i veksel på forskjellige språk.

Kl. 12:30: Etter at Pater Paulus Y hadde holdt sin åpningstale og eklært festen for åpnet, holdt styreleder
i Caritas,Terje Osmundsen, en appell for dagen. Han satte dagen inn i et globalt perspektiv og minnet
om arbeidet Kirken, gjennom Caritas gjør, her hjemme og ute i verden.
Kl. 13:30: Pinsefesten starter med et rikholdig program. Sang, dans og internasjonal mat.
Nå starta den fargerike underholdningen. Denne var delt i 2 deler hvor del 1 starta kl 13:30.
I første del fikk vi dans fra Skotland og nasjonaldans fra Venezuela.
Deretter en solo/duett fra Litauen og en populær filippinsk sang som het Pipit.
Så avslutta en vietnamesisk instrumentalgruppe som heter PHUONG CA første del med to kirkesalmer
på instrumentet 'dan tranh'. Det er det eneste ensembelet i Norge med dette instrumentet.

kl. 15:00: Underholdningen fortsetter
Først ute er en fargerik afrikansk jaktdans. The Lion King – Lioness Hunt kalles den. Mennene med
spyd og kvinnene med kurver som betyr mat.
Deretter fikk vi en visning av vietnamesiske folkedrakter. Disse kalles 'ao dai' og brukes både av kvinner
og menn, voksne og barn. Spesielt ved store
anledninger som nyttårsfeiring.
Så følger polsk gruppe opp med sang og deretter den
filippinsk gruppen med et fyrverkeri av en dans.
Vi lytter til folketoner fra Litauen og musikk spilt på
Cuatro, dette er et venezuelansk instrument.

Ca. kl. 1630 var programmet for pinsefesten over og Theresa Jee takket alle på vegne av arrangementskomiteen.
Denne flotte dagen ble avslutta med allsang. 'We are the World, we are the People'.
Dagen vil bli husket med glede. En stor takk til Pater Paulus Y som sammen med menighetsrådet dannet
en egen festkomitee som i samarbeid med Agape fikk det hele igang!

