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)
Trond Olav Aaring (varamedlem)
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem)
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator)
Katarzyna Czulinska (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)

Forfall:
Sachuth Anandan (Kontaktperson for utbyggingssak)
Henrik Gautneb (medlem)
Loke Borgersen (medlem)
Jerzy Dobek (medlem)

Dato: 24.05.2016
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;
Sachuth hadde ikke anledning til å komme, derfor ble punktene nedenfor kommentert av MR.
o

Automatisk regulering av varmekabler
Vi vet ikke status på dette.

o

Liste over personer man kan kontakte angående bygg
Det viser seg at det nå konkret er behov for å vite installatør for regulator for varmekabel i
trappa, Wi-Fi-router i kirkerom, alarmsystem og oppvaskmaskin for leilighetene. Sachuth
bes sende en kontaktliste liste for disse. Urszula vil da ta kontakt med dem.

o

«grunnsteinen» på trappa
Urszula spør noen i polsk gruppe om hva som kan gjøres for å flytte den.

o

Informasjon om mikrofoner
Det ble foreslått at Valdemar kan besørge en befaring for å se om lydanlegg kan
forbedres.



Godkjenning av referat fra MR-møte 19.04.2016.
Dette ble godkjent.



Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
Ingen korrespondanse å rapportere.

17.16

Invitasjon til å delta i innvielsesfest i St. Gudmund menighet 04.06.2016.
Pt. Johannes ordner kort og gave. Urszula er villig til å representere vår menighet sammen med
en person til. Alle oppfordres til å finne en slik kandidat som kan reise sammen med henne.

18.16

Markering av at det er 1000 år siden St. Olav grunnla Sarpsborg
Conney er villig til å representere menigheten sammen med en til.
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15.16

Mariaprosesjon lørdag 28.05.2016 – planlegging
Loke var forhindret i å komme, men han hadde på forhånd gitt en status som ble diskutert.
Vietnamesisk bærer statuen til torget og forhåpentligvis tilbake. Avventer bekreftelse.
Sang og rosenkrans er på 5 språk. Conney spiller Ave Maria med gitar.
Krzysztof lader og bærer lydanlegg.

De nasjonale gruppene oppfordres til sang på torget, dog ikke solosang. Det oppfordres også til å
bruke nasjonale drakter. Videre var det ønske om at barn fra vietnamesisk gruppe danser i kirken etter
prosesjonen. Trond J sender forespørsel om alt dette til lederne.
Pølser og is deles ut til barna etter prosesjonen. Urszula kjøper is. Conney kjøper pølser, brød og
lomper.

05.16





Menighetsrådsvalg
Valgkomiteen har til nå samlet 14 kandidater.
Sittende medlemmer ble spurt om de vil stille til gjenvalg.
Valgkomité sørger for alt det praktiske i forbindelse med gjennomføringen av selve valget.
Det blir også mulighet for å delta i valget etter messer på Kongsberg.
Komiteen skal ha møte på fredag.
Eventuelt.


Pt. Johannes sier at vi må være påpasselige med å oppdatere alle tekniske tegninger i
forbindelse med byggtekniske endringer, spesielt ved slikt som elektriker- og rørleggerarbeider.



Pt. Johannes sier at vi må være nøye med hva som offentliggjøres av bilder og videoer på
offentlige og sosiale medier, slikt som YouTube. Informasjon fra for eksempel messer og
prosesjoner må presenteres på en verdig og riktig måte.



WiFi-router i kirkerom ikke er ikke pent plassert eller montert. Se sak ovenfor.



Papir fra toalett skal kastes i Restavfall.



Polsk gruppe inviterer til konsert etter polsk messe søndag 05.06.2016 kl 17:30.



Prosesjon førstkommende søndag Christi Corpus fest.
Urszula legger klar duker osv i kapellet.
Trond J lader og bærer lydanlegg.
Conney deler ut sangtekster.



Det ble spørsmål om egen konfirmasjon på polsk også neste år. Pt Johannes spør OKB om
vi kan invitere biskopen fra Polen på permanent basis.



Det ble foreslått å avholde polsk og norsk førstekommunionsdag på forskjellig dager neste år.



Det ble nevnt at grøntarealene bør settes i stand der hvor det har vært byggaktivitet. Det var
enighet om at trær og busker må tynnes, klippes og friseres. Skadede benker er til
reparasjon. Dette følges opp neste møte.



Inngangsdør ved menighetssal er råtten. Krzysztof er villig til å ordne dette en lørdag i sommer.

Neste møte.
Dette blir 14.06.2016 kl 19:00, rett etter menighetsrådsvalget.

Drammen 24.05.2016
Trond Jørgensen
(sekretær)
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