St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen

Referat fra menighetsrådsmøte
Tilstede:
Pater Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem, møteleder)
Conney Balagat (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)
Trond Olav Aaring (varamedlem)

Forfall:
Henrik Gautneb (medlem)
Loke Borgersen (medlem)
Jerzy Dobek (medlem)

Pater Chomicz Stanislaw
Dato: 10.11.2015
Tid:
19:00 – 21:00
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:


Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent, med tillegg om å behandle opplæringsplan for nytt ventilasjonssystem.



Godkjenning av referat fra MR-møte 12.10.2015.
Dette ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
o

Drammen og Omegn Tros og Livssynsforum (DOTL) takker for at vi deltar på samlingene.
Beate Dannevig er menighetens representant, og hun fortsetter å holde kontakt med
dem.

o

Det er ønske fra Iranere i menigheten at vi i forbindelse med Pavens møte med Irans
president, sender ham (Paven) en oppfordring til å be (presidenten) om at Irans praksis
med dødsstraff og vold må avvikles.
Menighetsrådet mener det er for kort varsel for å gjøre dette nå, dessuten er dette noe
som allerede er en kjent problemstilling for Paven.

20.15

Forslag til innsamling av penger for å finansiere utbygging
Forslaget til tekst til orientering til menigheten ble korrigert, og skal legges ut på nettsiden og
henges på oppslagstavler så snart klokketårnet er ferdig.

22.15

Middag for eldre til Jul
Lister over mulige deltagere er blitt fordelt til alle medlemmer i MR, der hvert medlem har invitert
sin gruppe av kandidater. Av disse har 14 deltagere meldt seg på, og noen flere er «usikre».
Derfor regner vi med at det kommer maksimalt ca 20 stk.
Det ble besluttet at:
Krzysztof kjøpe inn medisterkaker, pølser, surkål, rødkål, tyttebærsyltetøy og sylteagurker.
Katarzyna kjøper inn ribbe og bereder denne.
Urszula kjøper inn fisk og poteter og bereder dette.
Conney lager brun saus og risgrøt.
Trond Aaring kjøper svisker, julebrus, munkholm og farris, og eventuelt baker gelekake.
Trond J tar med kake.
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Det er mulig at barnegruppa kan komme og synge St. Lucia rett etter messen. I tillegg blir det
julesanger ved bordet. Vietnamesisk kor skal likevel øve denne dagen, så de vil bli spurt om å
delta. Urszula forsøker å engasjere en pianist som kan være med.
Dersom det ikke blir for mange, vil vi bruke biblioteket, da det er litt mer intimt enn
menighetssalen. Det blir ikke sendt ytterligere innbydelse, men hvert MR-medlem holder
kontakten med sine deltagere og hjelper dem etter behov.
Ytterligere detaljer blir behandlet på neste MR-møte.

24.15

Forberedelser til Advent/Jul
Gratzyna skal gjøre klar kransen.
Det kom forslag om å innføre polsk advent-tradisjon som består av Jesus-dekorasjon med 4
trappetrinn og krybbe, hvor Jesus blir flyttet et trinn ned for hver uke og til slutt i krybben. Pt.
Johannes mente at det holder med vanlig adventskrans og julekrybbe.
Fillippinsk gruppe ordner julekrybben (evt få hvelp ev Sven Volent).
Vietnamesisk gruppe ordner juletre. (Trond J spør representant).
Polsk gruppe ordner blomster ved alteret.

23.15

Oppdatering om Caritas
Menighetens Caritasgruppe har nå vært aktiv i 30 år. Stadig økede behov har resultert i at
gruppen og aktivitetene er blitt mer synlig de siste årene.
Caritas begynte å prioritere norskopplæring for innvandrere i 2012. Dette var i begynnelsen
gratis, men man har etter hvert sett det som nødvendig å ta litt betaling.
Disse kursene har nå ca 35 deltagere og er til stor hjelp når de skal søke jobb og for øvrig
integreres i samfunnet. Mange av disse er også høyt utdannet i sine hjemland, og
språkkunnskapen kan ofte være hva de trenger for å få jobb som passer til sin utdannelse.
Informasjonskontor ble startet i april i år, og det har vært ca 80 personer som har besøkt dette.
Der får de hjelp til alle typer problemer – typisk relatert til jobb, helse og offentlige myndigheter.
Ved denne virksomheten har man hittil funnet jobb til ca 10 personer.
Det arbeides nå med å opprette kontakter innen helsevesenet, advokater og legekontorer for å
kunne tilby rimelig behandling av akutte problemer. Det er ofte lite som skal til for å kunne være til
stor hjelp.
Man har også hatt kontakt med det muslimske miljøet og hatt anledning til å holde foredrag om
skattebetaling og velferdssystemet i Norge. Dette var ny informasjon for mange, og de satte pris
på å høre om det. Man har også hatt kontakt med Romfolk som seriøst ønsker å bli arbeidere i
Norge.
Den største utfordringen har vært økonomien. Det trengs en minimumsinntekt for å holde
administrasjonen i gang. Man har søkt støtte fra stat, kommune, sparebanker osv, men svar har
hittil uteblitt, eller vært negativt. Det har for øvrig vært til stor hjelp at man har kunnet bruke
menighetens lokaler.

25.15

Informasjon fra Pastoralrådet v/Urszula
Under pastoralrådsmøtet var det naturligvis mye snakk om penger og «registreringssaken». Det
kan se ut til at bispedømmet må tilbakebetale et beløp på mellom 10-40millioner kroner, men
saken er ikke avklart ennå. Kirken har heller ikke fått hele beløpet for siste året for de medlemmer
som allerede er bekreftet i kirkens register.
Ellers ble det skrevet et sluttdokument hvor pastoralrådet oppfordrer biskop Bernt til å se nærmere
på følgende saker:
o
o
o
o
o
o

Mer opplæring av prester for norske forhold.
Bruk av lokale ressurser, mer penger til menigheter
Kommunikasjon; hjelp til utvikling av hjemmesider osv.
Ny menighetsinndeling.
Utvikling av kirken i flerkulturelt miljø; flere prester for flere nasjonaliteter osv.
Pastoralrådet ønsker flere representanter fra alle nasjonale grupper, ikke bare norske.
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Eventuelt.
o

Opplæring for bruk av nytt ventilasjonssystem. Det er blitt avholdt et møte med opplæring av
2 personer. Det er videre planlagt tilsvarende opplæring for alarmsystem, klokke og evt annet
nytt utstyr.

o

St Laurentius-statuen er fortsatt under restaurering. Den må vaskes, renses osv.

o

Polske konfirmanter; læreren for disse har mulighet for å skaffe en polsk biskop til
konfirmasjonsdagen. Pt. Johannes, spør OKB om dette kan godkjennes.

o

Kan det gamle kontoret brukes til religionsundervisning. Ja, det kan brukes.

o

Caritas ønsker en fast representant i menighetsrådet. Det skal tas hensyn til dette ved neste
valg av menighetsråd. MR utvides da med 1 person.

o

Kan polsk «midnattsmesse» på julaften flyttes fra 21:00 til 20:30? Ja, det er ok.

o

Regnskapsføringen går bra og vi er à jour med årets regnskap.

Neste møte.
Dette blir tirsdag 08.12.2015 kl 19:00.

Drammen 10.11.2015
Trond Jørgensen
(sekretær)
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