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Referat fra menighetsrådsmøte 
 
Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Urszula Andruchow (moderator) 
Sachuth Anandan (nestmoderator, kirkelig assistent) 
Carl-Erik Thielemann (medlem) 
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær) 
Trond A. Jørgensen (sekretær) 
Conney Balagat (medlem) 
Trond Olav Aaring (medlem) 
Loke Borgersen (medlem, Pastoralrådsmedlem) – delvis tilstede 
Egil Olaussen (leder skolekomite) 
 
Forfall: 

Iwona Katarzyna Flaten (medlem) 
Le Thi Thu Thao (medlem) 
Pater Chomicz Stanislaw 
 
Dato:  22.04.2014 
Tid:  19:00 – 21:30 
Sted:  Menighetssalen 
 
Følgende saker ble behandlet: 

 Godkjenning av agenda. 

 Sak om Mariaprosesjonen utsatt til Loke kommer. 
 Sak om katolsk skole flyttes først. 
 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 18.03.2014. 

 Dette ble godkjent. 
 

  Korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær 

 Det blir gjennomført branninspeksjon 16.mai. Kjell går gjennom alt som trengs for dette. 

07.13 Status om katolsk skole 

Egil hadde på forhånd sendt inn forespørsel om at menighetsrådet må foreslå nytt styre. 
 
Videre hadde Loke meldt om at noen av foreldrene som forventet barneskole ikke føler seg 
imøtekommet.  Han poengterte at grunnbeløpet ble samlet inn med lovnader om en 
barneskole, mens det nå ser ut til å bli prioritet på ungdomsskole, og han stiller spørsmål 
ved om måten denne dreiningen av prosjektet har tatt kan forsvares.  Han mener den nye 
undersøkelsen var ledende og at visjonen nå styres hovedsaklig av slikt som tilgang til 
lokaler fremfor menighetens ønsker. 
 
Egil gjorde rede for disse endringene og om behovet for å gjenopprette styret, og han 
startet med å presisere at forslaget om å utvide skoleprosjektet til også å omfatte 
ungdomstrinnet er initiert av Biskopen og ikke av praktiske ting som lokaliteter eller 
lignende. 
 
Den godkjenningen vi nå har gjelder kun for barnetrinnene og den gjelder fram til start av 
skoleåret 2015/2016.  For å imøtekomme Biskopens ønske, ble det foretatt en ny 
spørreundersøkelse der menigheten nå også fikk ta stilling til om de ønsker ungdomsskole i 
tillegg til barneskole, og resultatet viser tydelig at menigheten ønsker begge typer skole. 
 
Av denne grunn må vi altså nå søke om utvidelse av prosjektet til også å omfatte 
ungdomsskole.  For dette kreves det en «formell person» det vil i praksis si en styreleder.   
 

Dokumentstatus: godkjent 
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Siden skolestyret idag ikke er komplett, må vi snarest mulig gjenopprette et formelt styre.  
Menighetsrådet må derfor foreslå et skolestyre for Biskopen.  Egil foreslo konkrete personer 
som menighetsrådet kan forespørre om denne oppgaven.  Det er viktig at dette styret føler 
seg forpliktet til også å arbeide for ungdomstrinnene, slik menigheten nå har ytret ønske 
om. 
 
Det ble besluttet at menighetsrådet arbeider aktivt med å kontakte disse samt finne andre 
kandidater, og at dette blir fulgt opp på neste menighetsrådsmøte. 
 

01.14 Godkjenning av regnskap for 2013 
Trond Aaring har bistått med gjennomgang av regnskapet for 2013, og har i den forbindelse 
følgende generelle kommentarer: 
 
* Bilag må i framtiden føres på en måte som gjør det enklere å gjøre periodisering. 
* Sørge for at alle fakturaer oppfyller myndighetenes krav. 
* Menigheten bør bruke kun én driftskonto eller eventuelt føre dagbok for hver konto. 
* Skille skarpt mellom lønn for tjenester og refusjon av utgifter. 
 
Han mente at dette er de viktigste tingene som må forbedres i regnskap for inneværende 
år, og anbefalte at fjordårets regnskap godkjennes, men at det avstemmes mot 
bankkontoen og med merknad om årsakene til dette. 
Menighetsrådet støttet anbefalingen. 

20.14 Føring av kirkebøker i menigheten 

Det har vært en del problemer i forbindelse med føring av kirkebøker.  Dette gjelder spesielt 
dåpsattester fra polske innflyttere, fordi mange av disse attestene er skrevet kun på polsk.  Derfor 
har det i en periode vært vanskelig for ikke-polske menighetstjenere å behandle disse, men etter 
at Pt. Stanislaw kom har dette blitt mye enklere fordi han nå er tilstede og hjelper til etter behov. 

  
Dette er ikke et «polsk» problem, men et generelt kommunikasjonsproblem og derfor oppfordres 
menigheten till å oppgi korrekt informasjon på Norsk, Engelsk eller eventuelt Latin i den grad det 
er mulig. 

 
 
09.14 Valgkomite for menighetsrådsvalget 

Komiteen er nå opprettet og den består av følgende medlemmer: 
Janusz Gryczka, Mang Van Le og Jan Øvensen. 

 
04.14 Gjerde ved parkeringsplassen 

Planene er klare, men vi må ha tillatelse fra kommunen for å felle trær (slik at vi kan få større 
nytteareal for parkering).  Polsk gruppe har meldt seg til å sette opp gjerdet og bygge muren 
vederlagsfritt. 

 
 
22.13 Orientering om prestebolig 

Status: 
Vi har nå fått en kostnadsoversikt, som ikke er endelig, men som skal legges til grunn for videre 
planlegging, søknader, innhenting av tilbud osv.  Som tidligere nevnt, så har man inkludert flere 
ønskelige bygg-aktiviteter sammen med selve påbygget.  Dette er mer effektivt og billigere enn å 
ha mange små prosjekter.  Følgende opsjoner er planlagt: 
1. Selve påbygget for ny prestebolig (en ny etasje på eksisterende bygg). 
2. Ny taktekking (fordi taket lekker). 
3. Oppgradering av ventilasjonssystem (fordi det gamle ikke er tilfredsstillende/tilstrekkelig). 
4. Nytt tårn med kirkeklokke (fordi gammel klokke ikke kan brukes der den henger). 
5. Lyddemping mellom etasjer (fordi lydisolasjonen er svært dårlig samtidig som aktivitetsnivået i 

lokalene og selve kirkerommet stadig øker). 
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Økonomi: 
Påbygg med alle opsjoner er stipulert til ca 6.5MNOK.  Av dette vil OKB betale litt over halvparten.  
I tillegg har OKB tilbudt oss å gi like mye som menigheten selv samler ved hjelp av faste 
givertjenester (opptil maks 500KNOK).  Dette betyr at menigheten må ta opp et lån på 1,2-
1,3MNOK.  Dette er i følge Pt. Johannes noe vi kan betjene. 

 
Generelt om vedlikehold: 

Pt. Johannes minnes samtidig om at vi må bli flinkere til rutinemessig vedlikehold av 
bygningsmasse for å slippe unødvendig store reparasjonsskader i ettertid. 
 

 
17.14 Mariaprosesjon 2014 

Kommunen og politiet har godkjent at vi kan avholde prosesjon til Bragernes torg 10.mai kl 
14:00-16:00.  Vi gjør det samme som siste år, men trenger å mobilisere menigheten.   
 
Derfor vil Loke samle lederne for de nasjonale gruppene til et planleggingsmøte i slutten av 
April/begynnelsen av Mai.  Han har allerede forberedt en del arbeide. 
 
Angående selve gjennomføringen ble det foreslått å låne høyttaleranlegg fra St. Halvard 
menighet.  Urszula forespør om dette.  Det ble også nevnt at man må ha kontroll over hvem 
som bruker mikrofonen og på hvilket språk det tales slik at det ikke oppfattes som kaotisk. 
Det ble også foreslått at man i selve prosesjonen benytter 4-5 forsangere som er 
synkronisert med hverandre over mobilsamband (Skype eller lignende tjenester).  Etter 
prosesjonen blir det mat. 
 

 
07.14 Markering av kanonisering 

Det blir satt opp bilder av de to pavene under den aktuelle messen.  Videre blir det en 
markering under kirkekaffen 18.mai (dato ikke bekreftet), hvor det blir fortellinger, sanger og 
underholdning.  Urszula sørger for dette. 
 
 

11.13 Biblioteket trenger snart flere hyller 

Dette på grunn av at vi har planlagt regelmessige innkjøp av bøker i de kommende årene, 
samt at vi trenger mer fleksibilitet for å danne nye kategorier og for å kunne holde orden. 
 
Det ble besluttet at vi kjøper inn minst 2 kolonner med hyller av samme type som allerede 
står der.  Det ble også besluttet å kaste gamle sofaer og bord og kjøpe inn mer egnede 
møbler for bibliotek/undervisningsrom. 
Urszula sjekker/kjøper inn hyller og møbler. 

 
Eventuelt 
 
21.14 Familiens år 

2014 er utropt til «familiens år».  Derfor er det kommet forslag om å starte et arrangement eller 
aktivitet angående dette før neste MR tiltreder. 
Dette følges opp på neste møte og viderefører til neste menighetsråd. 

 
 

 Neste møte. 
Dette blir 03.06.2014 kl 19:00 

 
 
 
Drammen 22.04.2014 19:00  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


