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Referat fra menighetsrådsmøte 
 
Tilstede: 
Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem, møteleder) 
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator) 
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem) 
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
Jerzy Dobek   (medlem) 
 
Forfall: 
Conney Balagat  (medlem) 
Katarzyna Czulinska   (medlem) 
Trond Olav Aaring  (varamedlem) 
Henrik Gautneb  (medlem) 
Loke Borgersen  (medlem)  
 
Dato:  11.01.2016 
Tid:  19:00 – 20:10 
Sted:  Menighetssalen 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

• Godkjenning av agenda 
Denne ble godkjent med tillegg av sak 06.16. 

 
 

• Godkjenning av referat fra MR-møte 08.12.2015. 
 Dette ble godkjent. 

 
 

• Korrespondanse ut/inn ved sogneprest 
Ingen ting å melde. 

 
 
27.15 Skolesakens status 

Det ble besluttet at vi sender skriftlig orientering til de som er faste givere om at menighetsrådet 
anser skolesaken å ha en usikker framtid.  Trond J lager forslag. 
 

 
01.16 Forslag til markering av Barmhjertighetens År 

Fastetiden er nært knyttet til skriftemålets sakrament og barmhjertighet. 
Derfor vil Pt Johannes bruke 5 søndager i fastetiden til å snakke om skriftemål og vekke 
oppmerksomhet omkring dette sakramentet. 
 
Det ble også foreslått å be barmhjertighetens rosenkrans.  Dette ble ikke bestemt, men 
spørsmålet blir fulgt opp senere. 
 

 
02.16 Askeonsdag 

Det ble opplyst at det holdes fellesmesse som vanlig. 

Dokumentstatus: godkjent 
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03.16 Fastetiden – korsvei rundt kirken 

Det ble besluttet at dette blir fredag 11. mars kl 18:00.  Deretter messe. 
Det blir korsvei rundt kvartalet, som forrige gang. 
Tittelen på hver stasjon skal nevnes på norsk og sekundært språk (polsk, vietnamesisk, filippinsk 
osv), mens selve meditasjonen er på det aktuelle sekundære språket (eller norsk). 
Trond J sender varsel til Politiet om rute. 

 
 
04.16 Oppussing av vaskerom 

Det er oppdaget problemer med lekkasje og råte på vaskerom. 
Polsk gruppe har påtatt seg å ordne dette i begynnelsen av februar og forsikret seg om at det ikke 
pågår parallelle aktiviteter som kan forstyrres av arbeidet. 
Det blir hengt opp beskjed om dette mens arbeidet pågår, og Pt Johannes blir nærmere informert 
om datoer. 

  
  
05.16 Valg av nytt MR 

Nytt menighetsråd skal velges innen juli.  Derfor må det først opprettes en valgkomité på ca 3 
personer som skal finne kandidater til MR og planlegge og gjennomføre selve valget. 
Det ble nevnt personer som kan inngå i valgkomiteen og Urszula kontakter disse. 
 
Det ble besluttet at valget foregår 4-5 og 11-12 juni og at konstituerende møte blir i september. 
 

 
06.16 Messeprogram på papirformat 

Ikke alle benytter Internett og det har derfor vært uttrykt ønske om messeprogram på papirformat 
som man kan ta med hjem. 
 
Pt. Johannes opplyste at 60 slike program for julen var lagt ut i våpenhuset i juletiden.  De ble 
fjernet ved nyttårstid, og det så da ut som nesten ingen hadde benyttet dem. 
Dette er en ordning som vil fortsette, men kun i forbindelse med jul og påske. 
 
Han nevnte også at det i tillegg vil bli satt opp en skjerm i glassmonteren ved inngangen som gjør 
det enklere å holde slike ting oppdatert. 
 

 
• Eventuelt. 

 
o Lekkasje ved oppvaskmaskin på kjøkkenet. 

 
o Brannøvelse; dette blir avholdt førstkommende eller neste søndag. 

 
o Pt. Johannes kommenterte at det er generelt dårlig oppmøte på rådsmøtene. 

 
 
 

• Neste møte. 
Dette blir 08.03.2016 kl 19:00. 

 
 
Drammen 12.01.2016  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 
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