St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen

Referat fra menighetsrådsmøte
Tilstede:
Pater Johannes Hung
Pater Chomicz Stanislaw
Urszula Andruchow (moderator, pastoralråd medlem)
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Jerzy Dobek (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Conney Balagat (medlem)
Trond Olav Aaring (varamedlem)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)
Sachuth Anandan (kirkelig assistent)
Egil Olaussen (leder for skolekomite)

Forfall:
Loke Borgersen (medlem)
Henrik Gautneb (medlem)
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær)

Dato: 14.10.2014
Tid:
19:00 – 21:15
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:


Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.



Godkjenning av referat fra MR-møte 09.09.2014
Dette ble godkjent, med rettelse av en dato.

07.13

Status om katolsk skole – Egil
Den siste tiden har vært preget av aktiviteter i forbindelse med å finne egnede lokaler som passer
til den utvidede planen som nå altså omfatter både barnetrinn og ungdomstrinn. Representanter
for skolekomiteen og moderator for menighetsrådet har vært med på befaringer og møter i
forbindelse med dette.
Det kanskje mest interessante angående dette er nok at Buskerud Næringsmegling foreslår et
møte mellom vår menighet og eier av St Joseph for å «sondere mulighetene for et konstruktivt
samarbeid» angående Cappelensgt 5. BNM venter en eventuell henvendelse fra menighetsrådet
angående dette.
Videre har det vært til dels hektisk aktivitet for å opprette nytt skolestyre. Mange personer i
menigheten har blitt spurt om å være medlemmer, men ingen er villige. Menighetens respons på
undersøkelsene som er foretatt viser tydelig at det er stor interesse for å etablere en skole, men
samtidig er det er svært vanskelig å finne noen som vil gjøre arbeidet for å få dette til.
Pater Johannes nevnte at det er viktig at man ikke bare har ønsker om en skole, men også
engasjerer seg for at denne skal kunne bli en realitet. Dette er også det prinsipp Biskopen har
lagt frem, både når det gjelder det praktiske arbeidet og når det gjelder finansiering.
For å ivareta prosjektet med skolen foreslår Egil at det etableres en ny skolekomite. Realiseringen
av det uttalte ønsket om å starte katolsk skole i St. Laurentius vil være avhengig av at nye krefter
tilfører nytt initiativ i prosessen. Menighetsrådet vil sammen med skolekomiteen formulere et eget
informasjonsskriv som mer i detalj viser hvor saken står og hva som kan være veien videre.
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22.13

Korrespondanse ut/inn ved sogneprest/menighetssekretær
Ingen saker.
Orientering om prestebolig/påbygg - Sachuth
Vi har fått rammetillatelse til å bygge prestebolig og klokketårn. I tillegg vil vi rehabilitere taket.
Videre har vi fått tilbud fra 2 entrepenører, begge lyder på ca 7 millioner pluss moms, og
finansieringen er nå avklart med økonomiansvarlig i OKB. Byggestart kan, slik det nå ser ut, bli
fra midten av november og vare i ca 3 måneder. OKB dekker nesten halvparten og resten må
finansieres med lån.
Menighetsrådet mener at dette er dyrt og det ble besluttet at vi forespør OKB om å hente inn
tilbud også fra andre og mer lokale entrepenører. Siden menigheten med dette vil være ansvarlig
for en så stor utgift, ønsker MR et møte med eiendomsansvarlig og finansansvarlige ved
biskopens kontor.
Trond Aaring påpekte, fra egen erfaring, at en eventuell oppdeling av arbeidet for å fordele
kostnadene utover lengre tid sjelden er noe god og lønnsom løsning - det er bedre å gjennomføre
hele prosjektet raskt og effektivt.

27.14

Valg av varamedlem til Pastoralrådet
Andrzej Tywoniuk blir vararepresentant for Pastoralrådet.

30.14

Valg av økonomiutvalg i menigheten
Utvalget består av Pt. Johannes, Trond Aaring og Tomasz Geszke.

29.14

Valg av musikkansvarlig, behov for flere salmebøker
Tuan har blitt forespurt om å være musikkansvarlig, men han har ikke anledning.
Angående behovet for salmebøker, så har Pt. Johannes allerede bestilt 60 stk for leveranse
neste år. Det ble også foreslått at vi setter opp en hylle for salmebøker også på venstre side ved
kirkens utgangsdør. På den måten blir det plass til alle bøkene men også mindre kø for å sette
bøkene tilbake etter messen.

37.14

Organisering av kirkekaffe 23.11.2014
Biskopen kommer denne dagen i forbindelse med tildeling av kandidatur. Det ble besluttet at vi
skal servere middag for 8 personer på biblioteket etter messen og at dette blir organisert av
Conney og Urszula. Hoang Thi Kim har ansvaret for kirkekaffe.

04.14

Oppføring av nytt gjerde utenfor kirken
Kommunen har avslått søknaden. Vi avventer til etter vinteren med dette og foretar eventuelt
bare en enkel reparasjon av det gamle.

21.14

Markering av «familiens år»
Saken utsettes.
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Parkeringsproblemer i forbindelse med messefeiringer
I løpet av et år har Pt. Johannes fått 4 skriftlige klager på at vi parkerer på eiendommen til
Bragernes kirke på søndags formiddager da de trenger disse plassene selv. Derfor har de
engasjert parkeringsvakter som kommer og bøtelegger. For å avhjelpe situasjonen, har de bedt
Thams parkeringshus om å holde åpent fra kl 9:00 på søndager, og anmoder også oss om å be
dem om det samme.
Videre har det vært reaksjoner, både fra naboer og fra menighetsmedlemmer, på manglende
parkeringsdisiplin rundt vår egen eiendom, slikt som at det fortsatt parkeres på trappa og på
utearealet og andre steder som ikke er ment for parkering. Vi er som tidligere nevnt lovpålagt å
holde rømningsveier og hovedinngang frie for hindere under samlinger i kirken. Derfor må vi nok
en gang anmode alle om å respektere dette.
Det ble også minnet om at hele menigheten har et ansvar med hvordan vi oppfører oss mot
hverandre og mot de som bor i nærheten – vi skal tross alt representere Guds Rike i et land som i
praksis er sekulært. Det holder ikke å være from og hensynsfull bare innenfor kirkens vegger,
men også utenfor - i trafikken.
Prestene foreslo at det kunne være aktuelt å feire en polsk messe på søndag ettermiddag i tillegg
til den på morgenen. Dette ville avlaste både for parkering og for plassituasjonen i kirkerommet.





Eventuelt
o

Oppførsel
Pt. Johannes minnet om at menighetsrådet representerer menigheten og således er
«menighetens ansikt». Derfor er det viktig at vi oppfører oss verdig og i henhold til de
retningslinjer som er nedfelt i håndboken for menighetsrådsarbeide.

o

Oppslagstavler
Benytt tavlene i menighetssalen for å henge opp meldinger og ikke på vegger.
Husk å fjerne gamle oppslag når de ikke lenger er aktuelle.

o

Stemme pianoet
Pianoet i menighetssalen er surt. Urszula bestiller en som kan stemme dette og sette på lås
slik at ikke alle kan «hamre løs» på det.

o

St. Laurentius statue
Denne befinner seg nå i Tyskland og kan hentes hjem.
Den er 75cm høy, men mangler palme og rist. Dette kan repareres.
Se bilde på neste side.

Neste møte
Dette blir 11.11.2014 Kl 19:00.

Drammen 14.10.2014
Trond Jørgensen
(sekretær)
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Dette er statuen som blir sendt

Slik kan den se ut med palme og rist
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