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Referat fra menighetsrådsmøte 

 
Tilstede: 

Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 

Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem, møteleder) 
Conney Balagat  (medlem) 
Katarzyna Czulinska   (medlem) 
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator) 
Trond Olav Aaring  (varamedlem) 
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem) 
Sachuth Anandan (kontaktperson, byggeprosjekt) 
 

Forfall: 
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
Loke Borgersen  (medlem)  
Henrik Gautneb  (medlem) 
Jerzy Dobek   (medlem) 
 
Dato:  08.12.2015 
Tid:  19:00 – 21:00 
Sted:  Menighetssalen 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 

 

 Godkjenning av agenda 

Trond Aaring legger til saker om katolsk skole og bruk av menighetssal.. 
 
 
22.13 Utbyggingsprosjekt – oppsummering; sjekkliste, kontaktliste v/Sachuth 

Kommunen har nå gitt bo-tillatelse for de nye leilighetene.  Ferdigstillelse av klokketårn er fortsatt 
forsinket.  Det ble diskutert feil som er oppdaget og utbedring av disse. 
 
Det ble foreslått at man avholder en «overleveringsbefaring» der entreprenør, byggherre og 
brukere gjennomgår bygget for å sjekke ut at alt er i henhold til spesifikasjon og hvor man også 
kan avklare hva som er del av byggprosjekt og hva som må ordnes separat, og hvor alle parter 
signerer overleveringen.  Dette for å unngå misforståelser og forvirrende meldinger dersom det 
senere avdekkes problemer eller oppstår spørsmål. 
 
Sachuth forklarte at det vil bli overlevert en mappe som inneholder dokumentasjon om alle 
vesentlige tekniske installasjoner og hvordan disse benyttes.  Den vil også inneholde en 
kontaktliste der man kan ringe rette vedkommende når det oppstår feil eller spørsmål om bruk av 
tekniske installasjoner. 
Det ble besluttet at før dette er på plass, rapporteres feil og mangler fortløpende inn til Pt. 
Johannes. 
 
Pt. Johannes nevnte at et par av naboene har klaget på lyd fra det nye ventilasjonssystemet.  
Sachuth har kontaktet dem og forklart dem at dette er midlertidig fordi systemet nå utsettes for en 
«innkjøringsperiode» der det går dag og natt.   
 
Sachuth opplyste at han samler bilder av det ferdige bygget og kvitteringer for søknad om 
økonomisk støtte fra Bonifatiuswerk.  Det vil fortsatt ta litt tid, spesielt på grunn av klokketårnet. 
 
Sachuth venter fortsatt på kandidater til opplæring av nytt byggteknisk utstyr. 

Dokumentstatus: godkjent 
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 Godkjenning av referat fra MR-møte 10.11.2015. 

Dette ble godkjent. 
 

 Korrespondanse ut/inn ved sogneprest 

Brannvesenet har kontaktet oss og gjort oss oppmerksomme på at menigheten må gjennomføre 
en brannøvelse i løpet av året.  Dette vil blir arrangert i slutten av en søndagsmesse. 

 
 
 
27.15 Skolesakens status 

Trond Aaring mente at det ikke er realistisk å gjennomføre skoleprosjektet med det første, og at 
de som har gitt gaver, eller fortsatt gir gaver til dette, bør informeres om dette. 
Menighetsrådet er enig og mener nå at skoleprosjektet «ikke kan realiseres i overskuelig framtid». 
 
Pt. Johannes bekrefter at innsamlede midler er adskilt på egen konto og ikke brukt til andre 
formål.  De som ønsker å fortsette å gi må gjerne gjøre dette, men prosjektet har altså en usikker 
framtid. 
 

 
28.15 Bruk av menighetssalen 

Trond Aaring opplyste at det har vært situasjoner den siste tiden der Caritas og Litauisk gruppe 
har måtte vike plassen på grunn av uanmeldte arrangementer i menighetssalen.  Han mener 
videre at slik omrokkering ikke hadde vært noe problem dersom man hadde fått beskjed på 
forhånd slik at man kunne blitt enige om en løsning.  Urszula har undersøkt disse tilfellene, og 
kom med en forklaring på hva som har skjedd. 
Pt. Johannes minnet om at alle som ønsker å benytte lokalitetene må booke i kalendersystemet 
som er opprettet.   Det var bred enighet om at alle må være fleksible og arbeide for felles beste. 
 
 

22.15 Middag for eldre til Jul 

Noen trenger transport; Trond J henter i Kongsberg og gir beskjed om taxi til Tangen.  
Det kommer ca 20 personer til middag, og vi benytter biblioteket. 
Conney dekker på fredag kveld og forbereder sammen med Katarzyna på lørdag formiddag. 
Det blir norske og polske julesanger og underholdning fra religionsgruppe. 

 
 
26.15 Juletrefest 

Pt. Johannes spør en kandidat om å kjøpe godteposer til juletreet. 
Urszula spør Theresa og Siri om underholdning for barna. 
MR-medlemmer har med kaker for salg;  
Conney sørger for kirkekaffe, salg av kaker, pølser og brød.. 

 
 
Eventuelt. 
 

 Neste møte. 

Dette blir 12.01.2016 kl 19:00. 
 
 

Drammen 08.12.2015  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


