St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen

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

Forfall:
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Henrik Gautneb (medlem)

Dato: 08.09.2015
Tid:
19:00 – 21:00
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:


22.13

Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.
Utbyggingsprosjekt – status
OKB sier at byggeprosjektet i hovedsak følger den opprinnelige planen fra byggestart. Det har
vært noe endringer på rekkefølge, noe tillegg og noe forsinkelser, men overlevering er planlagt til
midten av oktober.
Det gjenstår nå i hovedsak å bygge ferdig klokketårn, skiferlegning av trapp, ventilasjonsbenker i
kirkerommet, lyddempning av taket i menighetssalen og en del mindre ting i forbindelse med de
nye leilighetene.
Urszula påpekte at vi burde ha en form for ventilasjon i rommet med skriftestolen. Sachuth, skal
undersøke muligheten for dette.
Krzysztof har lagt merke til at betongen som er brukt i fundamentet for klokketårnet kanskje ikke er den mest
optimale typen. Sachuth vil bringe dette videre til prosjektet.

Det ble også nevnt at vi bør tynne ut trær og vegetasjon rundt kirken for å unngå råte.
Det har kommet til ekstra arbeide da man har sett det nødvendig å reparere en del av vinduene
og vindusrammene i kirkebygget. Det har gått mange år uten vedlikehold og derfor er det mye av
treverket som har råtnet. Videre er det kommet tilleggskrav om to utvendige stiger for brannvern.
Tilleggskostnadene er kommet opp i ca 300 KNOK pluss timepris for arbeide med reparasjon av
vinduer.
Finansieringen foregår som tidligere nevnt blant annet ved et lån på ca 5 MNOK. Dette løper som
et serielån over 15 år med en belastning på 420 KNOK/år.
Finansiering/innsamling blir fulgt opp på neste MR-møte.
Sachuth foreslo at det etter at anleggsvirksomheten er ferdig lages en oppfølgingsplan for
vedlikehold av bygningsmassene og at det holdes kurs for bruk av det nye ventilasjonssystemet.
Dette følges opp på neste MR-møte.
Til slutt ble det nevnt at det er påført en del skader på våre grøntarealer. Sachuth opplyste at alle
skal rydde etter seg og at skader vil bli gjennomgått ved avslutning. På den annen side må også
menigheten ta bedre ansvar for å rydde unna møbler og inventar der hvor arbeide skal utføres.
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Godkjenning av referat fra MR-møte 10.03.2015 og 19.03.2015.
Disse ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest

15.15

o

Pastoralavdelingen melder om redusert aktivitet i administrasjonen i et år fremover.

o

Drammen og Omegn Tros og Livssynsforum har invitert oss til samling i Drammen
bibliotek 15.09.2015. Det ble besluttet at vi spør Carl-Erik Thielemann om han vil fortsette
å være menighetens representant og møte på disse samlingene.

Mariaprosesjon i oktober
Menighetsrådet ønsker at Mariaprosesjonen skal bli en fast tradisjon, men tror at det av flere
grunner blir uheldig å gjennomføre dette nå i oktober. Derfor blir den utsatt til mai neste år.
I stedet ble det besluttet at vi feirer messe med etterfølgende rosenkrans tirsdag 13.10.2015 kl
18:00. Det blir messe på norsk/polsk og rosenkrans på norsk, engelsk, polsk, vietnamesisk og
fransk. Conney har ansvar for salmer.

16.15

Parkering ved St. Josef Hospital
OKB eier naboeiendommen, Cappelensgt 5 som vi leier ut til et legefirma.
Leietager har gitt oss beskjed om at vi ikke kan parkere på denne tomten i helgene slik som vi har
gjort tidligere. Leiekontrakten sier for øvrig ikke noe om at vi kan benytte den til parkering, men
det ble besluttet at Trond Aaring finleser kontrakten før vi eventuelt kontakter leietager angående
dette.

17.15

Korsvei bilder/relieffer
Urszula har skaffet forslag til noen forskjellige serier av korsveisikoner som ble vurdert. Det ble
besluttet at hun innhenter mål og skaffer mer informasjon om bildene for videre vurdering.

18.15

St. Laurentius statue
Denne er ankommet. Urszula spør kunstner om reparasjon og evt restaurasjon. Planen er å sette
den der St. Laurentius-bildet henger.



Eventuelt.
o

Det er godkjent å henge opp en flat-TV for undervisningsformål på veggen i biblioteket.

o

Påfyll av toalettpair og lignende må følges opp.

o

Herretoalettet er generelt i dårlig forfatning.

o

Til neste møte:
o

Oppdatering om Caritas’ arbeid.

o

Middag for eldre til Jul.

o Spørsmål om man kan ha separate første-kommunionsdager for norsk og polsk gruppe neste år.
Ja, dette er mulig, men for konfirmasjon er det for sent å arrangere med to biskoper.
Det er i ettertid blitt opplyst at dersom ekstra førstekommunion skal feires søndagen før eller etter
22.05.2016, må dette bli senere enn kl 13:00.


Neste møte.
Dette blir mandag 12.10.2015 kl 19:00

Drammen 08.09.2015
Trond Jørgensen
(sekretær)
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