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Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 
Urszula Andruchow (moderator, pastoralråd medlem) 
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator) 
Katarzyna Czulinska   (medlem) 
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem) 
Loke Borgersen  (medlem) 

Forfall: 
Henrik Gautneb  (medlem) 
Conney Balagat  (medlem) 
Jerzy Dobek   (medlem) 
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
Trond Olav Aaring  (varamedlem) 
Kjell Ivar Maudal (kirkelig assistent, menighetssekretær) 

 
 
Dato:  11.11.2014 
Tid:  19:00 – 20:45 
Sted:  Menighetssalen 

 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

 Godkjenning av agenda 

Denne ble godkjent. 
 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 14.10.2014 

Dette ble godkjent. 
 

 Korrespondanse ut/inn ved sogneprest/menighetssekretær 
Ingen korrespondanse. 

 
38.14 Orientering fra Pastoralrådet 

Urszula har vært på Pastoralrådssamling på Mariaholm i tre dager.   
Pastoralavdelingen har engasjert en medarbeider som har kartlagt pastorale aktiviteter, ønsker, 
behov, måter å tenke på og spesielt hva menighetenes innvandrergrupper anser som viktigst 
angående kirken i Norge.  Det viste seg at de nasjonale gruppene har svært forskjellig syn på hva 
som er viktig; alt fra katekese og messer til integrasjon og kirkekaffe.  Dette er en kulturell 
utfordring, og hovedbudskapet med dette må være at det må finnes gjensidig respekt mellom 
disse grupperingene.  Det hevdes også at det tar 2-3 generasjoner før man har klart å «integrere» 
disse gruppene (!) 
 
Det var også et tema at vi kan arbeide aktivt i samfunnet for å fremme katolske moral-saker, og 
det ble minnet om «livets dag» som arrangeres 25.03.2015.  Vi bør ta diskusjonen om livsvern. 
 
I fortsettelsen av dette ble det foreslått å lage oppslag med kontaktinformasjon der personer i 
menigheten som trenger hjelp i nødssituasjoner kan ta kontakt.  Urszula er i dag kontaktperson for 
polske medlemmer, men menighetsrådet ønsker at dette utvides til også å omfatte alle grupper.  
Det er ønske om å få flere typer personer inn i dette, ikke bare leger, men også personer som kan 
hjelpe både med praktiske og sjelelige behov.  Det ble besluttet at Urszula spør et par aktuelle 
personer i menigheten om de vil delta i dette. 
 
 
 
 

Dokumentstatus: godkjent 
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33.14 Oppussing av kjøkken og menighetssal 

Kjøkkenet er nå ferdigstilt og arbeidet er gjort på dugnad.  Det betyr at menigheten har betalt kun 
for materialer.  Det ble påpekt at slikt arbeide må annonseres, slik at alle som har praktiske 
oppgaver kan planlegge deretter. 
 
Det ble også nevnt at «noen» hadde merket skapene med hva de inneholder og menighetsrådet 
synes dette var en glimrende ide, da all som arbeider der straks kan se hvor ting skal være  
plassert.  Denne merkingen har imidlertid, på merkelig vis forsvunnet, men det er altså ønske om 
at skapene blir merket på nytt. 
 
I vaskerommet er det problem med at vann renner utover gulvet i stedet for ned i sluket når man 
vasker klutene.  Utbedring kan bli omfattende, men de som bruker rommet oppfordres til å tørke 
opp og rense filteret etter bruk. 
 
Den ene motoren til sentralstøvsugerne er defekt.  Dette er på grunn av at filter ikke er renset.   

 
39.14 Julemiddag for eldre 

Loke foreslo å samle de eldre i menigheten (for eksempel 70+) en gang i året og gjøre dette til en 
årlig begivenhet.  Førjulstiden kan være en passende anledning for dette, og det ble besluttet at vi 
gjør dette lørdag 13.12.2014 etter messen kl 13. 
Da blir det en samling med sang, underholdning og mat.  Pt. Johannes finner ut hvem som kan 
gjøre jobben med invitasjon, mat osv. 
 

 
40.14 Innkjøp av statue til Mariaprosesjon 

Denne er bestilt og er i produksjon.  Det er maken til den vi har, og er laget i tre.  Statuen skal 
være klar til prosesjonen i mai.  For øvrig kommer St. Laurentius-statuen også til våren. 
 
 

41.14 Katolsk skole, respons på innspill fra SK 

Men henvisning til orienteringen i forrige menighetsrådsmøte forstår man at det for tiden er lite 
aktivitet i prosjektet.  Menighetsrådet har vurdert situasjonen, og har besluttet følgende: 
Menighetsrådet vil fortsatt støtte prosjektet for å virkeliggjøre skolevisjonen, og motivere 
menigheten til videre engasjement.  Menighetsrådet er villig til å styrke/reetablere skolekomiteen, 
og oppfordrer de av menighetens medlemmer/foreldre som ser betydningen av skolen, å melde 
seg til tjeneste for skolesaken.  Menighetsrådet vil også oppfordre menigheten til å ha tålmodighet 
i skolesaken, og ikke miste motet på grunn av langsom utvikling. 
 
Utspillet fra Buskerud Næringsmegling om å arrangere et møte mellom OKB og eier av St. Josef 
ble nevnt.  Flere mente at dette ikke er rett tid for å engasjere OKB i dette, særlig fordi de nå er 
fullt opptatt med utbyggingen av kirken. 
 

 Eventuelt. 
 

o Polsk messe blir feiret i Metodistkirken på Kongsberg 2 ganger i måneden og det er  
forslag om å flytte dette til statskirkens kapell. 
Det ble nevnt at vi bør konsentrere alle messer på Kongsberg til samme sted og samkjøre 
dem slik at det er messetilbud der hver søndag i løpet av en måned. 
 

o Biskopen kommer 23.11.2014, og han har med seg tre andre fra OKB. 
Forberedelsene går som planlagt. 

 
o Kart som viser lovlige, oppmerkede parkeringsplasser som kan benyttes gratis på 

søndager og helligdager er hengt opp i menighetssalen. 

 
 Neste møte. 

Dette blir 16.12.2014 kl 19:00. 
 
Drammen 11.11.2014  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


