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)
Krzysztof Kulawiak (medlem) (delvis tilstede)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Henrik Gautneb (medlem)
Conney Balagat (medlem)
Jerzy Dobek (medlem)
Trond Olav Aaring (varamedlem)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)

Forfall:
Loke Borgersen (medlem)
Kjell Ivar Maudal (menighetssekretær)

Dato: 27.01.2015
Tid:
19:00 – 20:30
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:


Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.



Godkjenning av referat fra MR-møte 16.12.2014
Dette ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest/menighetssekretær

o

Melding fra OKB om katolsk familieseminar den 1-2 mai.

o

Kjell Ivar slutter som menighetssekretær fra 1. februar da han går av med pensjon.
Menighetsrådet takker ham for de årene han har samarbeidet med oss.

01.15

Informasjon om julekonsert 01.02.2015
Det vil bli julekonsert søndag 1. februar etter messe på polsk kl 16:30 der flere nasjonale grupper
deltar med julesanger og lignende. Dette er åpent for alle, og vi ønsker at mange kommer.

02.15

Felles korsveisandakt for fastetiden
Det ble foreslått at nasjonale grupper går sammen om å planlegge og gjennomføre en
korsveisandakt i fastetiden. Hver stasjon forberedes og ledes av forskjellige personer og gjerne
på forskjellige språk.
Det ble besluttet at dette gjennomføres andre fredag før påske, dvs 27. mars. Dersom været er
fint, går vi utendørs, gjerne rundt hele kvartalet og hvis det blir dårlig vær, går vi inne i kirken.
Stasjonene forberedes med enkle dekorasjoner og meditasjoner.
Urszula spør gruppene om hvem som vil være delaktige i forberedelsene.

03.15

Palmesøndagsfeiring
Det blir avholdt Palmesøndagsprosesjon som vanlig. Det ble foreslått å starte tidligere, kl 10:30
for å få med flere fra den polske messen, men dette ble ikke avgjort.
Andrzej har funnet forslag til mobilt høyttalersystem som er rimelig og som kan være til stor hjelp i slike

Referat fra menighetsrådsmøte

St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen
prosesjoner. Han undersøker nærmere om dette. Det er ønske om å ha flere, korte og enkle salmer under
prosesjonen, Conney finner fram salmer som kan brukes. Pt Johannes bestiller 250 palmegrener.

.
04.15

Kan vi realisere Loke’s forslag angående de eldre i menigheten til f. eks. med en frokost i
påsketiden?
Pt. Johannes minnet om at Påsken er en hektisk tid med mange aktiviteter i menigheten.
Dessuten er påsketiden i Norge ikke like høytidelig og «kritisk» som Julehøytiden og effekten av
en samling for dem som er gamle og ofte enslige er derfor ikke like stor som om dette ble gjort i
forbindelse med julehøytiden.
Videre er det et betydelig arbeide som må gjøres i forkant – slikt som å validere lister osv.
Det ble derfor besluttet å heller gjøre dette neste jul.

05.15

Opprettelse av «nød-liste» som akutt trengende kan benytte (se sak 38.14)
Saken ble ikke behandlet.

06.15

Renovasjon av vaskerom
Det ble besluttet å lage nytt gulv med fall mot sluk. Dette er ikke en prioritert sak og arbeidet blir
gjort på dugnad av polsk gruppe der menigheten betaler materialer.





Eventuelt.
o

Det ble foreslått å leie Bragernes kirke for å feire Kristi Legemes Fest. Pt Johannes spør
sognepresten i Bragernes menighet.

o

Vi har fått godkjenning til å flytte korsveisikonene til kapellet og kjøpe nye som er riktige i
forhold til den offisielle korsveisandakten og som passer inn i arkitekturen. MR oppfordres til å
se etter steder der dette kan kjøpes.

o

Menigheten ønsker å støtte den canadiske kvinnen som er fengslet for å ha delt ut roser ved
en abortklinikk. Vi trykker opp en del «standardbrev» på engelsk som menighetens
medlemmer kan signere og enkeltvis sende til statsministeren i Canada.

o

Flere i MR etterlyser kostnadsbudsjett, tegninger og planer for påbygget og
restaurasjonsarbeidet som skal gjennomføres. Pt. Johannes sier at dette må oppklares ved at
Sachuth blir invitert til neste MR-møte. Han er kontaktpersonen og har tilgang til all
dokumentasjon. Det ble besluttet at Urszula kontakter ham og ber ham presentere dette på
neste møte.

o

Pt Johannes ønsker at den delen av menigheten som typisk kommer til 11-messen på
søndager, og som ofte kalles «norsk gruppe» også skal delta i praktisk arbeide i menigheten.
Det har vist seg vanskelig å samle og engasjere denne gruppen da den ikke har de samme
sosiale båndene som de som innvandrer fra samme nasjon. Denne gruppen er en blanding
av en rekke enkeltpersoner og nasjonaliteter med helt forskjellige bakgrunner, og å samle
disse på samme vilkår og på samme måte som de øvrige gruppene blir «kunstig».

o

Det kom en forespørsel om en av bøssene ved utgangsdøren kan benyttes for Caritas i
fastetiden. Dette er ikke aktuelt da disse er tilegnet kirken, men Caritas må gjerne sette opp
egen bøsser.

Neste møte.
10.03.2015 kl 19:00

Drammen 27.01.2015
Trond Jørgensen
(sekretær)
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