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Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Urszula Andruchow (moderator, pastoralråd medlem) 
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator) 
Loke Borgersen  (medlem) – delvis tilstede 
Henrik Gautneb  (medlem) 
Conney Balagat  (medlem) 
Jerzy Dobek   (medlem) 
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
Trond Olav Aaring  (varamedlem) – delvis tilstede 
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem) 
Kjell Ivar Maudal (menighetssekretær) 
Marianne Aga (norsk gruppe) 
Long Khan Ngyen (vietnamesisk gruppe) 
Laura Pylnikova (litauisk gruppe) 
Maria Rivas (spansk gruppe) 
 

Forfall: 

Pater Chomicz Stanislaw 
Katarzyna Czulinska   (medlem) 
Eirgalem Hamde (afrikansk gruppe) 
Rosette Kamikazi (fransk gruppe) 
Theresa Jee (barn og ungdoms-kontakt) 
 
 
Dato:  16.11.2014 
Tid:  19:00 – 21:00 
Sted:  Menighetssalen 

 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

 Godkjenning av agenda 

Denne ble godkjent. 
 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 11.11.2014 

Dette ble godkjent. 
 

 Korrespondanse ut/inn ved sogneprest/menighetssekretær 
Henvendelse fra biskopen angående registreringssak.  Denne er behandlet under 42.14 med 
representanter for de nasjonale gruppene tilstede. 

 
 
42.14 Planlegging av samarbeid mellom menighetens grupper 

Nasjonale grupper og diverse andre grupper var samlet med representanter for å bli kjent og 
avtale samarbeid. 
 
Litauisk gruppe representert ved Laura, sier at de feirer messe en gang i måneden og at de 

samles i en gruppe på ca 20 stk.  De skal snart ha en ny samling for å diskutere hva som kan 
gjøres. 
 
Filippinsk gruppe representert ved Conney, sier at de feirer messe på engelsk etterfulgt av 

kirkekaffe den første lørdag i hver måned.  Kirken er da som regel full. 
 
Polsk gruppe representert ved Urszula, sier at det feires messe på polsk 2 ganger i uka med 
kirkekaffe en gang i måneden.  Dette vurderes nå til å utvides til 3 messer pr uke. 
 
Vietnamesisk gruppe representert ved Long, sier at de feirer 1 messe i måneden og at de samles 

180-200 personer. 
 

Dokumentstatus: godkjent 
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Spansktalende gruppe representert ved Maria, sier at de feirer messe på spansk en gang i 

måneden.  De kommer både fra Kongsberg og Drammensdistriktet og samles 25-40 stk.  De 
samles, men har ingen formell leder. 
 
Norsk gruppe representert ved Marianne, sier at etnisk norske kanskje er de minst praktiserende 

blant katolikkene, men disse gå på norske messer.  Det er 10-20 på søndagsmessene og de aller 
fleste er konvertitter. 
 
Afrikansk gruppe hadde ingen representant til stede, men Marianne sier at denne gruppen består 

av tre deler som har liten kontakt seg i mellom; de fra Eritrea som går på norske messer, de 
engelsktalende og de fransktalende.   
 
Trond Aaring opplyste at Caritas har møter i biblioteket hver andre onsdag i måneden og at 
personer fra de nasjonale gruppene naturligvis er velkommen dit.  Der kan de møte opp i en 
uformell atmosfære hvis de ønsker å prate eller bare møte noen.  Han nevnte også at de driver 
språkkurs for blant annet polakker hver mandag kl 18:00. 
 
Det ble også minnet om at menighetens medlemmer har anledning til å låne katolsk litteratur på 
norsk og engelsk i biblioteket, og at innvandrergruppene oppfordres til å benytte seg av dette 
tilbudet. 
 
Det ble litt generell diskusjoner omkring grupperingene, og det ble nevnt at vi ikke må bli for vant 
til «gruppetankegang» og inndelinger, men som menighet heller tenke mer helhetlig.  Grunnen til 
at vi samles ar at vi er katolikker, og det er «katolsk» å være internasjonal og ikke nasjonalistisk. 
 
Det ble samtidig presisert at dette ikke trenger bety at innvandrere ikke kan beholde sitt språk,  
tradisjoner og spiritualitet og at dette for enkelte (spesielt eldre) personer er en nødvendighet.  
Denne variasjonen trenger ikke være et problem, men heller en berikelse som vi bør utnytte.  Det 
ble også nevnt eksempler på at levende nasjonale religiøse tradisjoner har blitt tatt opp i 
menigheten, og som nå feires av alle grupper. 
 
Det er ønskelig at gruppene blir delaktige i praktisk arbeid, slikt som vasking, juleforberedelser 
osv.  For at de skal kunne kontaktes om slikt i framtiden, vil vi henge opp en liste med 
kontaktinformasjon. 
 
Pt. Johannes ba alle representanter for gruppene om å hjelpe til med å telle hvor mange som 
gjennomsnittlig kommer for å feire nasjonale messer og rapportere til ham. 
 
Han nevnte også til slutt saken som nylig har vært oppe i media; at det er feilregistreringer i 
bispedømmets medlemslister.  Han har fått beskjed fra biskopen om å om-registrere alle 
katolikker som har kommet inn fra utlandet fra 2010 og fram til nå.  Representantene fikk utdelt 
orienteringsskriv og eksemplar av skjema på respektive språk, og kan også få disse tilsendt på 
epost ved henvendelse til sognepresten.  Han ba dem om hjelp til å oppsøke aktuelle personer og 
få dem til å registrere seg, eller eventuelt registrere seg på nytt. 
 
Denne saken vil bli kunngjort på alle søndagsmesser fremover.  Registreringsfrist er 28.02.2015. 
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43.14 Planlegging av Jul og juletrefest 

Vietnamesisk gruppe blir som vanlig forespurt om å sette opp juletre. 
Svein Volent blir spurt om å sette opp julekrybbe. 
 
Juletrefest blir som vanlig første søndag i året; 04.01.2015 etter messen kl 11:00. 
Menighetsrådet har ansvar for arrangementet og må møte opp for å hjelpe til. 
Alle MR-medlemmer må ta med en kake (ferdig oppdelt) og 1-2 gevinster for utlodning. 
Det blir gratis inngang og gratis kaker for alle. 
Urszula forespør Siri og Therese om de kan ta ansvar for underholdning. 
Sachuth har allerede bestilt pakker til barna. 
Carl-Erik, Gudmund og Sachuth blir spurt om å være hellige tre konger. 
Conney sørger for å ha sangbøker klare og å kjøpe loddbøker. 
Dag blir spurt om å spille piano. 

 
 
22:13 Status for utbyggingsprosjektet 

Med referanse til menighetsrådsmøte 14.10.2014, så mener MR at det foreslåtte prosjektet fra 
OKB vil koste menigheten mer enn hva som er forsvarlig.  Derfor ble det den gang besluttet at 
menighetsrådet skulle ta kontakt med OKB for å foreslå tiltak for å begrense kostnadene, slike 
som å benytte billigere og mer lokale entreprenører, osv. 
 
Etter et par uformelle møter med biskopen og en del korrespondanse med eiendomsansvarlig, er 
det nå helt tydelig at OKB ikke ønsker å endre prosjektet, men fortsette med de opprinnelige 
entreprenører og planer.  OKB har avdelinger som planlegger, organiserer og gjennomfører slike 
prosjekter, og sognepresten (og menighetsrådet) har dermed ikke innflytelse på den operative 
delen av dette.  Derimot har han innflytelse på den funksjonelle delen - slikt som hva som skal 
bygges og utbedres, slikt som også har vært oppe til vurderinger mange ganger det siste året. 
 
Eiendommene eies av OKB men disponeres av menigheten.  Kostnadene dekkes hovedsakelig 
av menigheten, og delvis av OKB.  Dette er den måten slike prosjekter gjennomføres i vårt 
bispedømme, noe som er en uvant situasjon for vår sogneprest (som har tilhørt et annet 
bispedømme som har praktisert helt andre rutiner), og det er også til en viss grad overraskende 
for menighetsrådet. 
 
Etter dette innser menighetsrådet at ansvaret for dette prosjektet ligger hos OKB, og at MR  kun 
har en rådgivende og hjelpende funksjon for sognepresten i denne saken.  Siden dette likevel er 
igangsatt, ønsker menighetsrådet at prosjektet skal gå sin gang og at resultatet skal bli bra. 
 
Utbyggingen og restaureringen som skal gjøres er viktig for vår menighet, og menighetsrådet 
oppfordrer derfor alle medlemmer til å se sitt ansvar for menighetens drift, og gi mer enn vanlig i 
denne perioden slik at den igjen kan bli gjeldfri innen få år. 

 

 
 Eventuelt. 

Når kirken er full er det ofte uro i forbindelse med kommunionsutdelingen, fordi personer går 
tilbake til sine plasser samme vei som de gikk ut av benkeradene, og da må man ofte «klatre over 
hverandre» for å komme fram.  Derfor ble det oppfordret til at deltagerne går tilbake til benkeraden 
fra motsatt side som de gikk ut (altså at man går i sløyfe) og at kommunionsutdelerne plasserer 
seg strategisk slik at dette faller naturlig. 

 
 

 Neste møte. 

Dette blir 27.01.2015 kl 19:00 
 

 
Drammen 16.12.2014  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


