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Cappelens gate 1, 3016 Drammen 

Referat fra menighetsrådsmøte 

Referat fra menighetsrådsmøte 
 
Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 
Urszula Andruchow (moderator, pastoralråd medlem) 
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator) 
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
Katarzyna Czulinska   (medlem) 
Henrik Gautneb  (medlem) 
Conney Balagat  (medlem) 
Trond Olav Aaring  (varamedlem) 
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem) 
 Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær) 

Forfall: 
Sachuth Anandan (kirkelig assistent) 
Loke Borgersen  (medlem) 
Jerzy Dobek   (medlem) 
Egil Olaussen (leder for skolekomite) 

 
 
Dato:  09.09.2014 
Tid:  19:00 – 20:45 
Sted:  Menighetssalen 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 

 Godkjenning av agenda 

Denne ble godkjent. 
 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 17.06.2014 

Dette ble godkjent. 
 
 

07.13 Etablering av skolestyre 

Dette ble utsatt til neste møte slik at leder for skolekomiteen kan være med.  I mellomtiden 
vil aktuelle kandidater bli kontaktet. 

 

 Korrespondanse ut/inn ved sogneprest/menighetssekretær 

 
o Vi har fått brev fra OKB som sier at biskopen kommer for å feire messe hos oss søndag 

23.11 kl 11:00.  Han kommer samtidig til å tildele kandidatur for Mang som diakon. 
Pater Johannes nevnte også at perioden for dagens 3 kirkelige assistenter utgår i 
september, men at det nå ikke er nødvendig med flere ettersom det nå er to prester. 
Derimot er det behov for ekstraordinære kommunionsutdelere, og de som er interessert i 
dette kan melde seg til presten, som vil sende søknad for dette i løpet av september. 

 
 

o Kjell Ivar opplyste at han har ferie 14.09-05.10. 
 

 
27.14 Valg av varamedlem til Pastoralrådet 

Det var enighet om å spørre Loke om dette og dersom han ikke kan, vil Henrik stille.  
Urszula tar kontakt. 

 

Dokumentstatus: godkjent 
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28.14 Valg av koordinator for vask av kirken 

Henrik er villig til å samle internasjonal gruppe for vask og koordinere alle vaskegruppene 
de fire gangene i året det er storrengjøring. 

 
29.14 Valg av koordinator for liturgisk musikk i kirken 

Det trengs en koordinator som kan ta ansvar for musikk og sang slik at presten kan 
konsentrere seg om liturgien.  Dette gjelder norsk høymesse på søndager.  Tuan har vært 
trofast og gjort en god jobb ved orgelet i lengre tid, og det ble besluttet  at han blir tilbudt å 
få ansvaret for en slik koordinasjon. 
 

30.14 Valg av økonomiutvalg i menigheten 
Menighetsrådet skal velge minst 3 medlemmer til å sitte i økonomiutvalget.  Ett av disse 
medlemmene er sognepresten. 
Utvalgets oppgaver er å fortløpende vurdere menighetens økonomi, delta i møter med 
sogneprest, lage budsjetter for neste år, godkjenne fullmakter for kontoer osv. 
 
Trond Aaring ble spurt, og han sier ja med betingelse om at arbeidet ikke har 
tilbakevirkende ansvar for tidligere år. 
En tredje person mangler og vil bli forespurt innen menigheten. 

 
22.13 Orientering om prestebolig/påbygg 

Sachuth skal ha møter denne uken angående noen detlajer angående byggetillatelse.   
Han mener det er muligheter for at vi kan starte bygging innen oktober . 

 
31.14 Reparasjon av trappa ved inngangen 

Krzysztof har gjort midlertidig utbedring slik at ingen skader seg (løse heller).  Nå skal det 
også bygges nytt klokketårn like ved, og det er viktig at trappebygging koordineres med 
dette, slikt som å forberede for kabling til tårn og varme i trappa.  Det ble besluttet at 
Urszula spør Sachuth om siste status angående dette og at det i i allefall må gjøres en 
bedre sikring av trappa før vinteren. 

 
32.14 Parkeringsplasser bak kirken 

Det har blitt foreslått å lage parkeringsplass mellom prestens garasje og kirkens nordre 
hjørne.  Denne var tenkt benyttet av personell som ofte arbeider i kirken.   
Etter en kort befaring tror menighetsrådet at det er for omfattende og trolig vanskelig å få 
godkjennelse til endringer av grøntarealet.  Forslaget ble derfor nedstemt. 

 
04.14 Oppføring av gjerde utenfor kirken 

Dette utsettes til neste møte. 
 
33.14 Oppussing av kjøkken 

Det har kommet forslag om å reparere og eventuelt renovere deler av kjøkkenet. 
Etter en kort befaring ble det besluttet å bytte ut skaper, legge fliser på vegg over alle 
benker, og male.  Første trinn er å innhente priser for dette. 

 
34.14 Herretoalettet må utbedres 

Det har til tider vært vond lukt på toalettet, men dette har nå blitt bedre, og det er grunn til 
å tro at problemene skyldes forhold andre steder i bygget.  Det blir derfor ikke gjort noe 
med dette nå. 
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36.14 Felles rosenkrans i oktober 

Det har kommet forslag om å ha mer rosenkransbønner etter messer på tvers av 
nasjonale grupper, for eksempel ved at bønnene går på flere språk.  Det ble påpekt at det 
er vanskelig å samle nok folk til at dette kan gjennomføres.  Det ble besluttet at dette 
gjøres i august hvert år, slik som det var dette året. 
 

21.14 Markering  av «familiens år»  
Dette utsettes til neste møte.. 

 
26.14 Utflukt til Eggedal 20. september. 

150 personer har meldt seg til denne turen, og det  er satt opp to busser med polske 
sjåfører, og vi mangler en buss med sjåfør.  Det ble besluttet at Urszula spør om Loke har 
mulighet til å leie en buss med seg selv som sjåfør for denne dagen. 
 

 

 Eventuelt. 

Ingen flere tema ble tatt opp. 
 

 Neste møte. 

Dette blir 14.10.2014 kl 19:00. 
 
 
 
Drammen 09.09.2014  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


