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Referat fra menighetsrådsmøte 

 
Tilstede: 
Pater Johannes Hung 
Pater Chomicz Stanislaw 
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådsmedlem, møteleder) 
Conney Balagat  (medlem) 
Trond A. Jørgensen (sekretær, varamedlem) 
Andrzej Tywoniuk (nestmoderator) 
Katarzyna Czulinska   (medlem) 
Jerzy Dobek   (medlem) 
Sachuth Anandan (Kontaktperson for utbyggingssak, nytt medlem)  
Jan Sadlej (nytt medlem) 
Urszula Jaciszyn (nytt medlem) 
Maciej Szary (nytt medlem) 
Malgorzata K. Nilsen (nytt medlem) 
Zivile Juozaitene (nytt medlem) 
Olav Nguyen (nytt medelm) 
Kjell Maudal (nytt medlem) 
Kristian Skaar (nytt medlem) 
 

Forfall: 
Trond Olav Aaring  (varamedlem) 
Henrik Gautneb  (medlem) 
Loke Borgersen  (medlem)  
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
 
 
Dato:  21.06.2016 
Tid:  19:00 – 21:00 
Sted:  Menighetssalen 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

 Godkjenning av agenda 
Denne ble godkjent. 

 

 Godkjenning av referat fra MR-møte 24.05.2016 

Dette ble godkjent med rettelse av sak 16.16. 
 
05.16 Konstitusjon av nytt menighetsråd etter valg  

 
o Resultatet fra valget ble lest opp, og de tilstedeværende hadde en kort presentasjon av seg 

selv. 
 
o Moderator, nestmoderator, sekretær og varapastoralmedlem ble valgt.  Det nye 

menighetsrådet ble da som følger: 
 

Urszula Andruchow (moderator) 
Olav Nguyen (nestmoderator) 
Kristian Skaar (sekretær, varamedlem) 
Sachut Anandan (vara pastoralmedlem, varamedlem) 
Krzysztof Kulawiak  (medlem) 
Jan Sadlej (medlem) 
Urszula Jaciszyn (medlem) 
Maciej Szary (medlem) 
Malgorzata K. Nilsen (medlem) 
Zivile Juozaitene (medlem) 
Kjell Maudal (medlem) 

 
Som man kan se, er dette 11 medlemmer.  Det er fordi nummer 10 og 11 fikk samme antall 
stemmer og sognepresten valgte da å ta dem begge med. 

 

Dokumentstatus: foreløpig 
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o Pt. Johannes minnet om at det er viktig at alle medlemmer stiller opp til rådsmøtene.  Han 

foreslår derfor en ordning der medlemmer som ikke responderer på innkalling etter tre ganger, 
vil bli utelatt fra ytterligere innkallinger og at plassen da går til varamedlemmene.  Dette vil bli 
fulgt opp og eventuelt vedtatt på neste møte. 

 
o Det ble besluttet at man på neste møte skal lage en aktivitetsplan for hele toårsperioden. 

 
 
19.16 Patronatfest 

Det ble besluttet at denne feires 28. August. 
Det var ønske om å engasjere mange av de nasjonale gruppene til å sørge for mat og 
underholdning.  Dette må samkjøres og vi må vite hvor mange grupper som vil delta.  Derfor ble 
det besluttet at Olav er koordinator for underholdning fra gruppene og at Conney er koordinator for 
matlaging fra gruppene.  Urszula A spør Vietnamesisk og Litauisk gruppe om de kan bidra med 
liturgisk sang. 

 
 
12.16 Diverse om utbyggingssaken - oppfølging fra tidligere  v/Sachuth 
 

 Ferdigstillelse av klokketårn:  Kommunen svarte i går at vi kan ta dette i bruk slik som angitt 
på tegning.  Entreprenør kommer neste uke for å gjøre det ferdig.  Det ble også nevnt at vi må 
sette i stand blomsterbed og rydde etter ferdigstillelse. 

 

 Ventilasjonshette bak kirken er ikke godkjent.  Vi vil søke dispensasjon for å få lov til å bruke 
den som den er.  Dette ordnes av entreprenøren. 

 

 Alarmsystemer; vi bør ha 4-5 personer til som læres opp til bruk av dette.  Angående 
brannalarmsystem, så er dette delvis nytt og delvis gammelt.  Den nye delen lar seg ikke uten 
videre slå av f.eks. i forbindelse med bruk av røkelse i messefeiringene.  Dette løses ved at vi 
kan få fjernet (og «avprogrammert») sensoren i trappehuset, som er del av nytt anlegg. 

 

 Endre regulator for varmekabler i trappa; det vil koste kr 17-18.000 å montere (grave opp og 
legge ny kabelføring) regulator og føler.  Sachuth ble bedt om å gi informasjon om dette til 
Urszula slik at hun kan innhente alternative tilbud. 

 

 Wi-Fi-routeren i kirkerommet er ikke pent montert.  Det ble litt diskusjon om plassering, og det 
ble besluttet at Olav skal se på alternativ plassering. 

 

 Vaskemaskin i prestebolig blir erstattet.  Sachuth ber om at den gamle vaskemaskinen blir 
satt utenfor leiligheten slik at den kan byttes.   

 

 Den store oppvaskmaskinen på kjøkkenet er lekk og trenger service.  Urszula spør Krzysztof 

om å ordne med dette. 
 
 

 Korrespondanse ut/inn ved sogneprest 
Ingen meldinger. 

 

 Eventuelt. 
Det er tidligere bestemt at Conney reiser for å representere menigheten i tusenårsfeiringen av 
Sarpsborg.  Kristian skal dit uansett, så det ble foreslått at han kan være vår representant i stedet.  Han 
vil i så fall  kjøpe kort og blomster. 

 

 Neste møte. 

 Nytt menighetsråd møtes 06.09.2016  kl 19:00 
 
 

Drammen 21.06.2016  
Trond Jørgensen  
(sekretær) 


