Referat menighetsrådsmøte

Dato: 08.11.2016

Tilstede:

Tid:

Pater Johannes Hung

Sted: Menighetssalen

19:00

Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådmedlem)
Olav Nguyen (nestmoderator)
Kjell Ivar Maudal (medlem)
Jan Sadlej (medlem)
Maciej Szary (medlem)
Malgorzata K. Nilsen (medlem)
Zivile Juozaitene (medlem)
Kristian Skaar (sekretær, varamedlem)
Meldt forfall:
Sachuth Anandan (varapastoralrådmedlem, varamedlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Urszula Jaciszyn (medlem)

Dokumentstatus:Godkjent

Pater Chomicz Stanislaw
Følgende saker ble behandlet



Godkjenning av agenda: Denne ble godkjent
Godkjenning av referat fra MR-møte 11.10.2016: Denne ble godkjent

21.16 Lydanlegg i kirken
Det ble påpekt at høyttaleren i kirkerommet sjenerer, og man skal se på om den kan males. Olav
undersøker om det er mulig med en annen farge når arbeidet fortsetter. Ledningene strekkes opp og
skjules. Det meste av de tekniske ting skal inn i det tekniske rommet, men det har vært ønske om en
kontroll for å styre anlegget inne i kirkerommet. Denne skal inn i en liten boks ved st.Josef-statue.
Skal se pent ut.
Trådløse sendere kan ikke brukes, interferer andre nett. Olav og Sachut undersøker dette videre.
Inntil dette er i orden har vi kun mikrofon ved lesepult og alter, ingen trådløse muligheter.

24.16 Nettside
Olav har sammen med web-ansvarlig sett på muligheter for endring av hjemmesiden til St.Laurentius.
Slik det er nå må man kunne kode for å oppdatere siden, og MR ønsker at flere kan oppdatere siden
og da må nettsiden legges til en annen plattform. Det dannes en sosiale medier-gruppe som kan
oppdatere nettsiden, moderere facobook-siden og andre sosiale medier. Dersom nettsiden legges på
wordpress-plattform vil den være mer brukervennlig.

Det er naturlig at Tuan er med i denne gruppen som web-ansvarlig, Olav ønsker også å være med.
Itillegg bør flere av gruppene representeres. Alt bør skrives på norsk i tillegg til evt. andre språk for å
sikre at all info kommer ut til alle. Gruppen bør starte med å lage retningslinjer for hva som kan
publiseres. MR ønsker at det opprettes en slik gruppe og at Tuan kan lede dette.

12.16 Diverse om byggesaken, oppfølging fra tidligere.
Dør til presten er i orden. Resten av dørene utsettes til våren. Urszula undersøker om pakningen
rundt døra. Kan man sette på blikk på døra. Utsetter avgjørelse til arbeidet er i gang til våren. Viktig
at det ikke ødelegger arkitekturen. Elektriker kommer onsdag for å se på varmekabel utenfor kirken.
Småorgel som ble besluttet å kaste fungerer likevel og vi kaster det ikke, de blir stående der de er.

26.16 Julemiddag for eldre
6 påmeldte foreløpig, MR ønsker å arrangere festen likevel. Starter med messe kl.13.00. Se referat
for oktober for mer info.

29.16 Advent/jul
Urszula spør noen fra polsk gruppe om å dekorere med blomster til jul.. Vietnamesisk gruppe har satt
opp treet i 2015. Sekretær spør Minh le Van om de kan gjøre det i år igjen. Svend Volent blir spurt
om å lage krybben som tidligere.
Bragernes kirke holder andakter i kirken vår kl. 21.00 i advent som tidligere år.
Julekonsert. Polsk gruppe planlegger julekonsert i år igjen og man ønsker at det kommer flere fra de
andre gruppene. Det er ønske om en konsert i desember og en i januar. Urszula tar ansvar for dette.

Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
Bragernes kirke lager stor julekrybbe som skal stå i en glassmonter utenfor Bragernes kirke. Lars
Skagestad kommer på polsk messe og norsk messe 20.november for å informere. Han trenger
oversetter på polsk messe, Urszula sørger for dette.
Caritas Norge inviterer til seminar 18. og 19. november. For mer info, se www.caritas.no.

Eventuelt
Det er ønske om å lage et halvårsprogam for menighetsrådsmøtene. Sekretær lager forslag til dette,
med seks ukers intervall mellom møtene.
Alle helgens-aften var vellykket, det er ønske fra MR at vi fortsetter dette, da gjerne at det starter litt
tidligere på kvelden.

Neste møte
10.01.17 kl.19.00

Drammen 10.11.2016

