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Referat fra menighetsrådsmøte 
 
Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 
Urszula Andruchow (moderator) 
Carl-Erik Thielemann (medlem) 
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær) 
Trond A. Jørgensen (sekretær) 
Conney Balagat (medlem) 
Trond Olav Aaring (medlem) 
Mang Van Le (leder valgkomite) 
Andrzej Tywoniuk 
Jerzy Dobek 
Krzysztof Kulawiak 
Katarzyna Czulińska 
Forfall: 

Henrik Gautneb 
Le Thi Thu Thao (medlem) 
Iwona Katarzyna Flaten (medlem) 
Loke Borgersen (medlem, Pastoralrådsmedlem) 
Sachuth Anandan (nestmoderator, kirkelig assistent) 
 
Dato:  17.06.2014 
Tid:  19:00 – 20:30 
Sted:  Menighetssalen 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
23.14 Konstitusjon av nytt menighetsråd etter valg. 
 

o Introduksjon 
Hvert medlem hadde en kort presentasjon av seg selv. 

 
o Kommentarer til valget 

Mang Van Le leste opp resultatene som på forhånd er godkjent av sogneprest og som nå 
regnes som offisielle.  Han nevnte videre at det har vært høy valgdeltagelse, spesielt fra polsk 
gruppe, noe som også preger resultatene.  Det ble nevnt at hele menigheten har noe å lære 
av dette og at også resten av menigheten bør egasjere seg mer ved neste valg. 
Han beklaget for øvrig at de ikke hadde lykkes med å finne villige kandidater fra alle de store 
nasjonale gruppene - spesielt fra vietnamesisk gruppe. 
 
Komiteen ble opprettet svært sent slik at de har hatt dårlig tid til forberedelse, men de har til 
gjengjeld lært mye slik at de føler seg bedre rustet neste gang. 
Det ble påpekt at valgkomiteen skal etableres allerede i desember året før valget.  Dette må 
praktiseres ved neste valg. 
 
Det ble besluttet at Trond J sender resultatene til OKB og at Mang sender til menighetens 
egne informasjonskalaner, slike som web og oppslagstavler. 

 
o Valg av funksjoner 

Følgende posisjoner ble valgt ved avstemning: 
Moderator: Urszula Andruchow 
Nestmoderator: Andrzej Tywoniuk 
Menighetsrådssektrtær: Trond Jørgensen 
Pastoralrådsmedlem:  Urszula Andruchow 
Pastoralråd varamedlem:  Utsatt til neste møte. 

Dokumentstatus: godkjent 
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24.14 Ansvar for praktiske ting i menigheten. 

Menighetsrådet ønsker å avlaste sognepresten med ikke-pastorale oppgaver – slike som 
alminnelig vedlikehold, renhold, tilstelninger osv.  Derfor ble det  foreslått følgende personer 
til disse oppgavene: 
 
Ansvar for vedlikehold og drift av bygninger:  Krzysztof. 
Ansvar for elektriske anlegg og inventar:  Jerzy. 
Ansvar for fester og tilstelninger:  Conney. 
 Ansvar for koordinering av vask:  Dette må vi komme tilbake til. 
 
Videre er Kjell Ivar villig til å være fast representant for møter i Drammen og Omegn Tros- 
og Livssynsforum (DOTL). 
 
Det er ikke meningen at disse personene skal utføre alt som skal gjøres, men at de skal ha 
en ansvarsfølelse, fungere som kontaktpersoner og kunne engasjere folk slik at jobben blir 
gjort.  Disse oppfordres til å tenke gjennom på hvilken måte de best kan tjene menigheten 
og eventuelt foreslå aktiviteter på neste møte. 

 
25.14 Patronatfest 

Festen er fortsatt planlagt til 24. August, og det ble foreslått å ha et stort bord med felles 
mat.  Det må gjennomføres mer helhetlig og ryddig enn forrige gang.  Det ble også foreslått 
å ha aktiviteter for barn. 
Conney og Katarzyna ta ansvar for gjennomføringen av dette. 
 

26.14 Utflukt 20. September. 

Det er fortsatt aktuelt å ha en fellesutflukt denne dagen, men vi må ha et alternativ dersom 
været blir dårlig.  Forslag til alternativ kan være å besøke et kloster i Oslo. 

 Invitasjon til studietur 

Menigheten vår får stadig invitasjon til semnarer i Ansgar-werk Osnabrück i Tyskland.  
Sognepresten har aldri hatt anledning til å delta på dette, men Trond A melder seg villig til å 
«representere menigheten» neste gang som er 20. Juli.  Reise og opphold er gratis og 
emnet er «tro og kirke». 

 Vi har nå hatt branninspeksjon, og vi fikk pålegg om å merke rømningsveier med 
refleksskilt.  Krzyszof skaffer dette. 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 03.06.2014. 

Dette ble godkjent. 

 
 Neste møte. 

Dette blir 09.09.2014 kl 19:00 
 
 
Drammen 17.06.2014  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


