St. Laurentius menighet
Cappelens gate 1, 3016 Drammen

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

Forfall:
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Jerzy Dobek (medlem)
Henrik Gautneb (medlem)
Sachuth Anandan (Kontaktperson for utbyggingssak)

Dato: 19.04.2016
Tid:
19:00 – 20:15
Sted: Menighetssalen

Dokumentstatus: godkjent

Følgende saker ble behandlet:


12.16

Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent.
Diverse om utbyggingssaken v/Sachuth – oppfølging fra sist;
Dette ble utsatt til neste møte siden Sachuth ikke kunne komme.



Godkjenning av referat fra MR-møte 08.03.2016.
Dette ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest

o

Vi har fått invitasjon til å delta i innvielsesfest i St Gudmund menighet på Jessheim 04.06.2016 kl
11:00. Det ble foreslått å gi en gavesjekk på Kr 10.000,- og sende representanter. Dette følges
opp på neste møte.

o

Pt. Johannes minnet om invitasjonen til markering av at det er 1000 år siden Sarpsborg ble
grunnlagt av St. Olav. Vi ønsker å sende representanter, og følger opp dette på neste møte.

o

Pave Frans har oppfordret til å samle inn penger til Ukraina, som har opplevd to år med konflikter
og 600.000 barn har måtte forlate sitt land. Caritas vil samle inn til dette formålet førstkommende
søndag etter messen.
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13.16

Konfirmasjon – planlegging
Dette blir 05.05.2016 med 24 konfirmanter.
Polsk/filippinsk sanggruppe synger i messen, polsk organist spiller.
Urszula forespør om noen som kan pynte med blomster.

14.16

Corpus Christi fest - planlegging
Det blir liten prosesjon med 4 altere etter messe 26.05.2016.
Conney forbereder sanger og tar med gitar.

15.16

Mariaprosesjon – planlegging
Vi forsøker å gjennomføre dette Lørdag 07.05.2016, og med Lørdag 28.05.2016 som alternativ.
Loke leder prosjektet og undersøker mulighetene for disse dagene.
Det blir først messe kl 13:00, deretter prosesjon med rosenkrans og sang.
Det blir innslag med flere språk, men halvparten på norsk.
Etter prosesjon kl 16:00 blir det servert kokte pølser og is i menighetssalen.
Polsk gruppe hjelper til med å bære. Urszula sjekker dette og med blomster.
Loke kaller sammen til planleggingsmøte når dato er bekreftet.

16.16

Verdensungdomsmøte i Krakow
Dette avholdes den siste helgen i juli.
Vår menighet deltar med 9 medlemmer, og reisen organiseres av NUK.
Noen har vært bekymret for terrorangrep, men Polen regnes som sikkert.



Eventuelt.
o

St. Laurentius-statuen er restaurert og den ser fin ut. Biskopen skal velsigne den når han
kommer 1. mai. Før dette skal den plasseres på hvit duk ved ventilasjonsskapet på venstre
side i kirken. Etterpå settes den bak i kirkerommet.

o

Pt. Johannes takket for oppmerksomheten i forbindelse med sin 25-årsmarkering som prest.
Han minnet om at all pengeinnsamling som henvender seg til hele menigheten på forhånd
skal godkjennes av presten. Han vil at den innsamlede pengegaven skal brukes til
Fasteaksjon eller Ukraina.

o

Noen etterlyste kandidater til menighetsrådsvalget. Urszula sier at det allerede finnes en del
kandidater og hun skal be valgkomiteen om sette opp lister slik at menigheten kan begynne å
gjøre seg kjent med disse.

o

Det ble foreslått å bruke en skjerm for å vise sangtekster i kirkerommet. Dette er en skjerm på
55 tommer og som er tenkt plassert på høyre side på den smale delen av veggen i front. Den
blir hengslet slik at den kan flyttes ut av synsfeltet når den ikke er i bruk.
Dette er tenkt brukt i stedet for projektor og stort lerret som nå brukes i enkelte nasjonale
messer, og er ikke nødvendigvis noen erstatning for salmebøker på norsk og polsk.

.



Neste møte.
Dette blir 24.05.2016 kl 19:00

Drammen 19.04.2016
Trond Jørgensen
(sekretær)
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