
Referat menighetsrådsmøte Dato:    11.10.2016 

Tilstede: Tid:  19:00 

Pater Johannes Hung  Sted:  Menighetssalen 

Pater Chomicz Stanislaw 

Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådmedlem) 

Olav Nguyen (nestmoderator) 

Kjell Ivar Maudal (medlem)  

Urszula Jaciszyn (medlem) 

Krzysztof Kulawiak (medlem)  

Jan Sadlej (medlem)  

Maciej Szary (medlem) 

Malgorzata K. Nilsen (medlem) 

Zivile Juozaitene (medlem) 

Sachuth Anandan (varapastoralrådmedlem, varamedlem) 

Kristian Skaar (sekretær, varamedlem) 

Waldemar Nowak, organist. Informerte om tilbud om nytt lydanlegg. 

Dokumentstatus:Godkjent
Følgende saker skal behandles: 

 Godkjenning av agenda. Godkjent

 Godkjenning av referat fra MR-møte 06.09.2016. Godkjent

21.16  Lydanlegg i kirken. Det er enighet om at lydanlegget i kirken er dårlig og bør byttes. 
Kirkerommet er et stort rom, og det er behov for et kraftig anlegg. Vi har fått et tilbud som 
innebærer tre høyttalere i kirkerommet+monitor. Disse plasseres slik at de sjenerer minst 
mulig. Det er ønske om å oppgradere slik at orgelet også kan kobles på det nye anlegget. 
Dette vil koste om lag 200.000,- inkl. arbeid og mva og dette er penger som må samles inn. 

12.16 Diverse om byggesaken, oppfølging fra tidligere. 
- Klokketårn. Vi har tidligere fått naboklage på bruk av klokketårnet, og denne ble avvist i 
kommunen. Klager brakte saken videre til fylkesmannen og klage er avvist også der. Et av 
punktene er at man ønsker tidspunkt for når klokkene brukes. Ettersom klokketårnet er 
brukt siden 1890 til kirkens formål har vi svart at vi følger Norges regler, og bruker klokkene 
som vi ønsker i kirkelige sammenhenger.  
- Elektrisk varmekabel. Vi må installere føler og ber elektriker vi har brukt tidligere om å 
gjøre dette til selvkost. Vi må få attest på det som blir gjort.  
- Herretoalett. Arbeidet er gjort tilfredsstillende. 
- Steiner ved inngangen. Jobben er gjennomført, limt og satt fast. 
- Inngangsdøra til menighetslokaler og til prestebolig. Arbeidet er i gang og blir fullført. 



- Brannalarm. Dette blir tatt opp på et senere møte 

22.16 Kontaktliste. Vi må oppdatere kontaktliste over brukere av kirken og menighetssalen. 
Det har vært skittent og mye rot ved mange anledninger. Det blir utarbeidet en instruks som 
det blir informert om i forbindelse med møtet der alle nøkkelinnehavere skal få kodebrikke 
til alarmsystemet. 
 
23.16 Vask av menighetslokaler-v/Urszula. Dette blir tatt opp på et senere møte 
 
24.16 Nettside. Neste møte 
 
25.16 WiFi-ruter- v/ Olav. Plasseringen har blitt analysert og Olav med flere har kommet 
frem til at det beste stedet er å få den inn i ventilasjonsrommet foran i kirken. Olav følger 
opp videre. 
 
26.16 Alarmsystem. Sachuth kaller alle nøkkelinnehavere inn til møte. 
 
27.16 Avslutning av barmhjertighetens år. P. Johannes har snakket med dominikanerne om 
avslutning av barmhjertighetens år. Arne Fjell kan komme 6.november. Dette blir vedtatt- 
Afrikansk gruppe pleier å synge denne dagen og menighetsrådet synes det er fint dersom 
noen av de andre gruppene også kan bidra med sang denne messen. Sekretær sender 
forespørsel.   

 
28.16 Julemiddag for eldre. Listen fordeles slik at så mange som mulig kan få invitasjon på 
sitt språk. Se egen oversikt fra Olav. Vi tilbyr transport.  
Vi bruker biblioteket til denne festen 3.desember. Vi starter med messe kl. 13.00 og 
fortsetter nede. Sekretær undersøker om barnegruppen kan synge for deltakerne. Prestene 
vil også delta på festen i år. 

 
Ansvarsoversikt 

Olav Ribbe 

Sachuth Julepølser, medisterkaker 

Urszula A. Fisk, poteter, kaffe pynting 

Zivile Rødkål, Surkål, Saus, Kransekake 

Krzysztof Juleøl, julebrus og kake 

Malgoreta Riskrem (mandel) med rødsaus 

Kjell Pynting/Oppvask 

Kristian  Pynting/Oppvask 

Jan Pynting/Oppvask 

Maciej Pynting/Oppvask 

Urszula J. Pynting/Oppvask 
 

Korrespondanse ut/inn ved sogneprest 

- Bragernes lager julekrybbe i år, og ønsker at folk skal komme for å se. Det kommer en  

representant fra Bragernes og inviterer menigheten.  



- Lørdag 19.11 er det kirkevigsel i Trondheim. Vi gir gavekort på 20.000,- Sachuth skal  

prøve å representere menigheten.  

- Pavebesøk i Malmø 1.november. Menigheten dekker ikke reise eller opphold. Presten 

gir beskjed videre til OKB dersom noen ønsker å delta.  

Eventuelt 

- Orgel i smårom ved menighetssalen fungerer ikke og disse skal derfor kastes. Urszula 

finner noen som kaster det. 

- Piano i menighetssalen. Vi trenger nøkkel slik at dette kan låses. Denne oppbevares 

inne i lydskapet. 

Neste møte 

Tirsdag 8.11.2016 kl. 19.00-21.00 i menighetssalen. 

 

Drammen 12.10.2016 

Kristian Skaar (sekretær)  

 


