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)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Trond Olav Aaring (varamedlem)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)
Sachuth Anandan (Kontaktperson for utbyggingssak)

Forfall:
Henrik Gautneb (medlem)
Loke Borgersen (medlem)
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Krzysztof Kulawiak (medlem)

Dato: 08.03.2016
Tid:
19:15 – 20:30
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:

12.16

Diverse om utbyggingssaken v/Sachuth

o

Det er ønske om helautomatisk regulering av varmekabler i trappa ute.
Sachuth har spurt entreprenør om dette og avventer prisantydning.

o

Det er ønskelig med liste over personer man kan kontakte ved spørsmål om byggtekniske eller
kvalitetsmessige forhold ved bygget. Dette finnes allerede i arkivet og det blir funnet fram til neste
MR.

o

«Grunnsteinen» på trappa ute er glatt og farlig. Det er enighet om at denne må flyttes.

o

Det ble bemerket at trådløs mikrofon (mygg) ikke fungerer og at det mangler monitor mot alteret
slik at prestene vanskelig kan vite om de høres. Sachuth sjekker muligheten for en ekstra
høyttaler på en av søylene.

o

Sachuth sier at Nokas ønsker liste over personer de kan ringe til ved brann, innbrudd eller
lignende. Pt. Johannes mener at vi må få til en felles samling for disse slik at de vet hvordan de
skal forholde seg når de bli kontaktet. Det ble besluttet at Sachuth lager en slik liste og planlegger
opplæring.

o

Klokketårnet er fortsatt ikke ferdigstilt. Dette er fordi kommunen har mottatt en naboklage, som vi
har besvart, og som vi fortsatt venter svar på fra kommunen. Vi forventer avklaring når som helst.

o

Ved innvendige arbeide som produserer mye betongstøv eller lignende, må man prøve å redusere
støvmengden som blir dratt inn i ventilasjonsanlegget. Dette fordi det er kostbart å skifte filter.

o

Reparasjon av oppvaskmaskinen til Pt. Stanislaw; reparatør har vært tilstede, men fikk ikke svar.
Neste gang må reparatøren få oppgitt hans telefonnummer.
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Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.



Godkjenning av referat fra MR-møte 12.01.2016.
Dette ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
Vi har fått Invitasjon fra St. Birgitta Katolske Menighet i Fredrikstad til friluftsmesse i Sarpsborg
søndag 26. Juni 2016 kl 13:00. Dette i anledning at det er 1000 år siden St. Olav grunnla
Sarpsborg.

03.16

Fastetiden – korsvei rundt kirken
Alle stasjoner har «overskrift» på 4 språk; norsk, engelsk, polsk og vietnamesisk.
De flest meditasjoner leses på norsk, noen på de andre språkene.
Conney forbereder tekster for sang og deler ut.
Trond J sørger for lading og bæring av høyttaler.

07.16

Palmesøndag - felles feiring med Bragernes kirke
Det blir polsk messe kl 09:00 denne dagen.
Trond J sørger for lading og bæring av høyttaler. De som bruker mikrofonene må gå samlet.
Palmegrener er bestilt.

08.16

Påskeplanlegging - Jesu grav, blomsterdekorasjon
Polsk gruppe ordner med blomsterdekorasjoner.
Trond J spør vietnamesisk gruppe om å gjøre i stand Jesu grav.

09.16

Info fra Pastoralrådet v/Urszula
Det er ikke mye nytt, men det har vært mye fokus på medlemsregistreringssaken.
Bispedømmet har mange nok medlemmer, og har saksøkt staten for deres behandling av denne
saken. Bispedømmet ber oss være våkne angående innskriving av medlemmer. Vi bør også
passe på å dele ut skjemaer i påsketiden da mange er tilstede som kanskje aldri dukker opp ellers
i året.

Det ble også opplyst at det er endring i reglene for valg av menighetsråd. Medlemmer kan nå
stille til gjenvalg – også etter to sammenhengende perioder.
05.16

Valg av nytt MR - valgkomité
Urszula har funnet tre personer som er villige til å være med i valgkomiteen.
Disse er: Siri Tofteng, Janusz Gryczka og Minh Le van.
Trond J sender dem en bekreftelse på at de er godkjent av menighetsrådet.

11.16

Rot i biblioteket
Biblioteket brukes av mange grupper til forskjellige ting, og det blir derfor ofte lagt igjen ting i
bokhyllene. Dette rommet er lite og trangt, og det var enighet om at det ikke skal lagres annet enn
bøker i biblioteket. Det betyr at alle brukere anmodes til å oppbevare sine ting i ledige skaper, blant
annet ved siden av kjøkkenet. Trond J lager oppslag om dette.
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10.16

Diverse v/Urszula

o

18 personer har meldt seg på til Polen-tur. Siden det er så stor interesse, vil det også bli arrangert
en tur senere.

o

Nye korsveibilder kommer førstkommende lørdag.

o

Vi har fått ny lesepult som kan brukes i Påskeliturgien.

o

St. Laurentius-statuen er vasket og trolig klar til påske.

o

Vaskerommet har fått sluk i gulvet. Det skal legges fliser.

o

Det blir egen konfirmasjon på polsk der polsk biskop er invitert.



Eventuelt.
o



Det avholdes årlig seminar i Tyskland i slutten av juni, der Trond Aaring tidligere har deltatt.
Pt. Johannes anbefaler alle om har lyst til å delta på dette.

Neste møte.
Dette blir 19.04.2016 kl 19:00.

Drammen 08.03.2016
Trond Jørgensen
(sekretær)
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