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)
Conney Balagat (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)
Sachuth Anandan (kontaktperson for byggeprosjekt)

Forfall:
Henrik Gautneb (medlem)
Loke Borgersen (medlem)
Trond Olav Aaring (varamedlem)

Dato: 12.10.2015
Tid:
19:00 – 20:30
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:


22.13

Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.
Utbyggingsprosjekt – status v/Sachuth
Innen 14 dager skal første etasje skal være ryddet og klar for bruk og leilighetene skal være
overlevert. Derfor planlegges innflytting for våre prester i slutten av oktober. Møbler må kjøpes,
priser er innhentet. Undervisningsrommene skal være klare til 24.10.2015, da de er planlagt
benyttet til katekese.
En feilmåling har resultert i at benkeplatene til ventilasjonsbenkene i kirkerommet er for smale.
Dette blir rettet uten ekstrakostnader, men medfører litt forsinkelse. Som kompensasjon er det
installert ventilasjon også i skriftestoler, også kostnadsfritt.
Videre er det påført skader på noen fliser i trappeoppgang uten at man har funnet helt lik
erstatning. Som kompensasjon er hele menighetssalen blitt malt uten ekstrakostnad.
Som del av overlevering får vi dokumentasjon som viser alt av materialvalg og øvrige detaljer om
bygget.
Det blir installert nytt brikke-basert alarmsystem. Alle som har nøkler får en brikke som loggfører
ferdsel inn og ut. Dette systemet sammen med resten av elektronisk infrastruktur, som data,
telefon og TV er sentralisert og plassert i eget skap. Det blir trådløst nettverk som dekker
menighetssal, kirkerom, kontorer og leiligheter.
Det ble påpekt at det mangler lys i tavlene ved kirkens inngang. Sachuth vil sjekke dette. Pt.
Johannes minnet om at lyddempingen som er gjort i menighetssalen ikke er det samme som
lydisolasjon. Dette betyr at det er mindre ekko som oppleves som støy, men det er fortsatt
nødvendig å ta hensyn til messer. En fullstendig lydisolasjon mellom etasjene ville blitt et mye
større prosjekt.



Godkjenning av referat fra MR-møte 08.09.2015.
Dette ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
DOTL har sendt ny innbydelse til arrangement 25.10.2015. Det ble besluttet at vi spør Beate
Dannevig om hun vil representere menigheten i DOTL.
Førstkommende søndag er verdens misjonssøndag. Tema er misjon og kollekt går til misjon.
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St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen
19.15

Kort orientering om menighetens økonomi v/Pt. Johannes
Menigheten har for tiden 1 MNOK på driftskonto. Budsjett for bygging er 10 MNOK hvorav lån
dekker 5 MNOK. Nedbetaling av lånet er påbegynt og betjenes nå fortløpende av kollekt.
Månedlig beløp er 144KNOK. Det ventes inn 3.2 MNOK fra OKB for dekning av de siste
fakturaene.
Budsjettet gjelder for hovedarbeidet, men det blir tilleggsutgifter for å dekke ting som stein på
trapp, lydisolerende plater, og annet som er bestilt i tillegg og som er nevnt tidligere. Summen av
disse tilleggene ser ut til å bli ca 300KNOK.

20.15

Forslag til innsamling av penger for å finansiere utbygging
Det ble foreslått å informere menigheten om OKB’s tilbud om støtteordning. Denne går ut på at
OKB bidrar med en krone for hver krone som medlemmer gir til prosjektet – inntil 500 KNOK. En
slik givertjeneste vil for øvrig også godkjennes for skattefradrag for giveren.
Det ble besluttet at vi lager et enkelt prospekt med informasjon om hva som er blitt gjort og som
kan inspirere menigheten til å bli faste givere eller til å gi engangssummer. Trond J lager forslag.

21.15

Messe med rosenkrans 13.10.2015
Detaljer for dette møtet (som er dagen etter MR-møtet) ble diskutert.

16.15

Parkering ved St. Josef Hospital v/Trond
Det viser seg at klagen er kommet fra noen som ville ha parering i forbindelse med elvefestivalen.
Det ble besluttet at vi ikke gjør noe med dette.

22.15

Middag for eldre til Jul
Det ble besluttet at dette gjennomføres lørdag 12.12.2015 etter messe kl 13:00.
Conney spør Tuan om å få liste over kandidater som skal spørres om de vil komme.
Aldersgrense 70-80 år avhengig av hvor mange som er aktuelle.
Det skal serveres norsk julemat.

23.15

Oppdatering om Caritas
Dette utsettes.





Eventuelt.
o

Kopimaskin virker ikke . Pt Johannes foreslår å leie en stor.
Urszula undersøker alternativer.

o

Polsk kirkekaffe må flyttes pga støy. Ønsker 1. søndag i måneden, unntatt november der
det passer best med 2. søndag. Dette er godkjent.

o

Besøkende prester som feirer messe på andre språk har ikke nøkler til kirken. Dette er et
bevisst valg fordi sognepresten har erfart at nøkler ikke leveres tilbake etter bruk

o

Kan førstekommunionsmesse på polsk flyttes en halv time senere? Det er godkjent.

o

Kan vi ha «midnattsmesse» på polsk kl 09:00 på julaften?. Dette er godkjent. Da blir det
messe kl 16:00 (norsk) 21:00 (polsk) og 23:00 (norsk).

o

Kan vi ha kirkekaffe etter polsk kveldsmesse. Dette blir for sent.

Neste møte.
10.11.2015 kl 19:00.

Drammen 12.10.2015
Trond Jørgensen
(sekretær)
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