St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen

Referat fra menighetsrådsmøte
Tilstede:
Pater Johannes Hung
Pater Chomicz Stanislaw
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem, møteleder)
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Henrik Gautneb (medlem)
Conney Balagat (medlem)
Jerzy Dobek (medlem)
Trond Olav Aaring (varamedlem)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)
Sachuth Anandan (kontaktperson for byggeprosjekt)

Forfall:
Loke Borgersen (medlem)

Dato: 10.03.2015
Tid:
19:00 – 21:00
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: foreløpig

Følgende saker ble behandlet:


Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.



Godkjenning av referat fra MR-møte 27.01.2015
Dette ble godkjent.

22.13

Utbyggingsprosjekt – status, prosjekt-dokumenter
Prosjektstatus
Prosjektansvarlig er eiendomsavdeling i OKB, og disse har forhandlet med 2 tilbydere, hvor man
har valgt å gå videre med PK som entreprenør. Intensjonsavtale med denne er inngått og prisen
er fastsatt til ca 8,5 MNOK inklusive MVA. I tillegg kommer diverse andre poster som gjør at
totalbeløpet blir ca 10 MNOK.
Kommunen har ennå ikke gitt byggetillatelse, og det pågår hektisk aktivitet for å tilfredsstille
myndigheter med blant annet oppdatert oppmåling av tomt. Fremdriftsplan er derfor ikke ferdig,
men prosjektet er i gang, spesielt med innvendige undersøkelser for nytt lufteanlegg. Selve
byggingen kan starte tidligst i mai og forventes å pågå i 3-4 måneder.
Finansiering
Av totalbeløpet på 10 MNOK er det mulighet for at Bonefatiuswerk kan støtte med inntil 40% av
det som kan regnes som «nybygg» (prestebolig og klokketårn), OKB kan støtte med i underkant
av 1 MNOK, menigheten har allerede ca 4 MNOK til disposisjon for dette, noe som betyr at
menigheten må ta et lån på ca 5 MNOK. Dette lånet vil OKB, som byggets eier forhandle fram og
påta seg, slik at menigheten betaler dette til bispedømmet over en periode på 10-15 år. OKB vil
forhandle frem gunstig lån, og tar ingen tilleggsrente for å videreføre dette til menigheten.
Dette innebærer en månedlig belastning på ca 40 KNOK for menigheten, noe som er ca 37% av
det månedlige overskuddet vi har hatt i snitt det siste året. Sognepresten ser derfor ingen
problemer med å betjene dette.
Loke har i forkant av møtet lagt inn forslag om at byggesaken bør utsettes, sett i lys av mulige
økonomiske problemer på grunn av «medlems-saken» som har vært i offentligheten den siste
tiden. MR konkluderte med at det er opp til prosjektansvarlig å vurdere dette.
Sachuth sa at OKB har uttrykt ønske om at menighetsrådet skal oppdateres på sakens framdrift.
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Korrespondanse ut/inn ved sogneprest

o Pt Johannes opplyste om militærvalfart til Lourdes for soldater. Se oppslag.
o Pt Johannes minnet om familiesynoden i Danmark. Se oppslag.
o Pt Johannes har vært i informasjonsmøte forrige torsdag, der bispedømmet orienterte om
«medlemssaken». Etter de opprydningene av medlemslistene som er blitt foretatt, har
man også «funnet» en del nye medlemmer, så det er nå et håp om at utfallet ikke blir så
feil som enkelte spekulasjoner tilsier.
I vår menighet var antall registrerte medlemmer pr 1. mars i år 7794. Av disse er 1441
fortsatt ikke bekreftede, det vil si at man har ikke klart å få kontakt med dem, eller de har
svart at de ikke er katolikker.
Dersom det skulle bli slik at vi må tilbakebetale tilskuddsmidler, så er dette noe OKB vil ta
seg av. Bispedømmet har også meldt at all byggeaktivitet i bispedømmet vil fortsette med
uendret tempo.
02.15

Felles korsveiandakt 27.03.2015
Oppgavene er fordelt og vi håper at alle møter opp og tar sin del. Krzysztof har laget et stort kors
som skal bæres, Andrzej har kjøpt inn mobilt, trådløst høyttaleranlegg som skal brukes. Det blir sang mens
vi går.

07.15

Palmesøndagsfeiring og andre helligdager
Palmesøndagsprosesjonen blir avholdt på samme tidspunkt som tidligere, altså kl 11:00. Husk
sommertid.
På festen for Kristi Legeme, kan vi likevel ikke bruke Bragernes kirke. Det blir derfor i vår egen kirke.
17.mai faller i år på en søndag. Det var enighet om at vi beholder messefeiringen til vanlig tid kl 11.00.

08.15

Påsketiden/Jesu grav
Vietnamesisk gruppe forespørres om å forberede grave, slik de har gjort tidligere.
Polsk gruppe sørger for blomster.
Vi ønsker å fortsette tradisjonen med Mariaprosesjon. Alle lørdager i mai er hektiske eller uegnet.
Derfor ble det besluttet at vi flytter dette til lørdag 15. August. Planene for dette følges opp på de neste
møtene.

09.15

Inngangsdør til menighetssalen
Døra inn til menighetssalen er dårlig og bør byttes. Det ble besluttet at vi venter med dette, men at vi i
mellomtiden må holde den ved like.
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10.15

Søppeldunker
Noen har etterspurt større søppeldunker hvor man kan legge avfall etter aktiviteter i menighetssalen.
En stor dunk er på plass ved inngangen til prestekontoret. Denne må benyttes.

11.15

Bytting av korsveisikoner
Vi er fortsatt på utkikk etter egnede korsveisikoner. Pt. Johannes mener at disse må være
«klassiske», universelle og forståelige for alle. Menighetsrådet oppfordres til å finne alternativer.
Pt. Johannes vil også se etter dette når han drar til Tyskland for å hente St. Laurentius-statuen.





Eventuelt.
o

Noen fra teknisk avdeling på sykehuset spør om vi vil ha hjertestarter i kirken. Den er gratis,
enkel å bruke, ganske ny, og vi betaler bare for batteri. Menighetsrådet ønsker dette, dersom
vi finner en egnet plass, for eksempel i våpenhus eller ved inngang. Urszula tar kontakt om
dette.

o

Det har vært varierende kvalitet på vasken av Kirken. Dette skyldes stor aktivitet, og at
tidspunktene for vask dermed har måttet flyttes litt. Det ble påpekt at det vaskes hver uke, og
det støvsuges ofte flere ganger pr uke.

o

Enkelte medlemmer har meldt om at de synes det er blitt så fint med nytt inventar på
kjøkkenet og med nye møbler i biblioteket. Vi sender en takk til de som har bidratt til dette,
spesielt våre polske medlemmer.

o

Det ble nevnt at vi burde sende en takkehilsen til Kjell Maudal for lang og trofast tjeneste som
menighetssekretær. Vi sender blomster og kort med hilsen.

o

Menighetsrådet mener fortsatt at vi bør støtte den fengslede canadiske kvinnen som delte ut
roser ved en abort-klinikk. Menighetsrådsmedlemmene signerte derfor et slikt brev som skal
sendes statsministeren i Canada.

Neste møte.
Dette blir 21.04.2015 kl 19:00

Drammen 10.03.2015
Trond Jørgensen
(sekretær)
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