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Referat fra menighetsrådsmøte 
 
Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 
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) 
 
Forfall: 

Egil Olaussen (leder skolekomite) 
Iwona Katarzyna Flaten (medlem) 
Le Thi Thu Thao (medlem) 
 
Dato:  03.06.2014 
Tid:  19:00 – 21:00 
Sted:  Menighetssalen 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

 Godkjenning av agenda. 

Denne ble godkjent. 
 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 22.04.2014. 

Dette ble godkjent med kommentar om at det bør være mer detaljer i Loke sitt innlegg i sak 07.13. 
 

 Korrespondanse inn/ut ved sogneprest/menighetssekretær 
 

 Søknad om økonomisk støtte fra Einar Juels Legat er ikke innvilget da de ikke støtter drift. 
 

 Brannøvelse er utsatt til 11.06.2014. 
 
 
07.13 Katolsk skole – etablering av styre. 

Saken er utsatt til neste ordinære møte. 
 
 
22.13 Orientering om prestebolig. 

Nabovarsler angående utbyggingen er sendt til naboer, og så langt har ingen klaget på 
byggeplanene.  Det betyr at så snart godkjenningene er på plass, starter anbudsrundene. 
Dersom alt går bra er det fortsatt mulig med byggestart i perioden August/September. 

  
Under diskusjonen ble det reist bekymring om hvorvidt vår kirke er i stand til å finansiere 
alle disse aktivitetene, spesielt sett i sammenheng med planene om skole.  Det ble minnet 
om at planene for disse prosjektene må være konkrete og realistiske. 
Det ble også minnet om at vi må nyttegjøre oss av den støtteordning som OKB har tilbudt.  
Det vil si at menigheten må engasjeres til å gi faste bidrag øremerket for dette formålet.  
Dette er en aktivitet som nytt menighetsråd må følge opp. 

 

Dokumentstatus: godkjent 
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22.14 Refleksjoner/oppsummering av arbeidet for menigheten siste 2 år. 

Sittende menighetsråd tar selvkritikk for en til dels mangelfull «overtakelse» av pågående 
prosjekter.  Dette gjelder spesielt skolesaken som fikk for liten oppmerksomhet den første 
tiden.  Dette var en tid med omfattende utskiftninger av personell, samtidig som menigheten 
hadde stor vekst – en tid da vårt arbeide fremstod som noe «kaotisk».   
 
Det ble nevnt at menighetsrådet har vært relativt effektivt, men at det burde være mer 
disiplin angående frammøte og mer orden i selve møtene.  Det er blitt utrettet mange 
praktiske oppgaver, men noen savner at vi også skulle ha gjort mer på det menneskelige og 
pastorale plan.  Det er ønske om at nytt menighetsråd aktivt bruker pastoralplanen i sitt 
arbeide. 
 
Det ble nevnt fra flere at det er viktig å satse på barn og unge, både med høy kvalitet på 
katekese for at de skal få god opplæring og slikt som å melde dem inn i NUK for at de skal 
integreres og bli sosiale utover sin egen krets.  Polsk gruppe har opplevd mye aktivitet, 
både praktisk og sosialt. 
 
Det ble også nevnt at tradisjonen med Mariaprosesjonen må videreføres og videreutvikles 
og at arbeidet med bibilioteket fortsetter og utvides da dette kan bli en ressurs menigheten 
kan ha nytte av.  Det ble også nevnt at Katolsk Forum bør intensiveres. 
 
Pt. Johannes nevnte at han har opplevd menighetsrådet som «ivrig», og at han tar imot all 
den hjelp han kan få, både fra menighetsrådet, og menigheten forøvrig. 

 
21.14 Familiens år – forslag til aktiviteter. 

«Familiens år» bør formidles for menigheten slik at det blir kjent. 
Det ble foreslått uteaktiviteter for hele familien etter skolestart, slike som: 
 

o En variant kan være at man samles en høstkveld for å diskutere forskjellige temaer, 
noe i likhet med Katolsk Forum. 
 

o En annen variant kan være at man engasjerer grupper som konfirmanter, 
førstekommunikanter og lignende.  Må også huske på å inkludere de som er 
enslige.  Man kan eventuelt benytte adventstiden til dette. 
 

o Det ble videre foreslått en utflukt/pilegrimstur til Mariastatuen i Trillemarka.  Det er 
allerede bestemt at barna skal dit på tur den 20. September og det ble besluttet at 
vi forsøker å få til en felles utflukt på denne dagen. 
 

o Et annet aktuelt utfluktsted er St Hallvard-brønnen i Lier. 
 

o Datoen for patronatfesten er forøvrig 24. August. 
 
 

 Eventuelt. 
 

 Kjell har etterlyst nøkkelen til postkassen.  Hvis denne ikke kommer til rette blir låsen byttet. 
 

 Caritas har fått henvendelser angående rusproblemer og lurer på om dette er noe de skal 
engasjerer seg i.  Dette er på kanten av deres ansvarsområde og de oppfordres til å benytte 
eksisterende ressureser, som for eksempel «AA». 

 

 Det er fortsatt et problem med at våre medlemmer parkerer ulovlig i området rundt Kirken.  Vi kan 
ikke gjøre noe med det nå, men dette er noe det nye menighetsrådet må følge opp. 

 

 Neste møte. 

Det blir konstituerende møte 17.06.2014  kl 19:00.  Innkalling av gammelt og nytt menighetsråd. 
 
Drammen 03.06.2014  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


