
Referat menighetsrådsmøte      Dato:    21.02.2017 

Tilstede:        Tid:  19:00 

Pater Johannes Hung       Sted:  Menighetssalen 

Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådmedlem) 

Olav Nguyen (nestmoderator) 

Kjell Ivar Maudal (medlem) 

Urszula Jaciszyn (medlem)       

Krzysztof Kulawiak (medlem)       

Jan Sadlej (medlem)        

Zivile Juozaitene (medlem)  

Sachuth Anandan (varapastoralrådmedlem, varamedlem) 

Kristian Skaar (sekretær, varamedlem) 

Trond Aaring (Caritas) 

Forfall: 

Pater Chomicz Stanislaw 

Maciej Szary (medlem)  

Malgorzata K. Nilsen (medlem) 

       Dokumentstatus:godkjent 

Følgende saker ble behandlet 

• Godkjent Agenda 
• Godkjent referat fra MR-møte 10.01.2017, med spesifisering av punktet om 

byggansvarlig. 

 
06.17 Caritas info v/ representant fra Caritas.  
Trond Aaring fra Caritas var invitert for å oppdatere oss om Caritas St.Laurentius sitt arbeid i 
Drammen. Han forteller om mange besøkende, og økende aktivitet. Caritas St.Laurentius er 
underlagt Caritas Norge, men underavdelingene er ansvarlige for sin egen økonomi. Søker 
aktuelle kommuner, men får ingen økonomisk støtte fra dem. 
Caritas St.Laurentius har mange områder de bidrar med hjelp, alt fra arbeid og familie til 
NAV og førerkort. 
 
Caritas ønsker å ha en representant tilstede på alle menighetsrådsmøter, dette ble 
behandlet på menighetsrådsmøtet i januar der vi kom frem til at dersom Caritas eller andre 
grupper/organisasjoner har saker de ønsker å ta opp, kan de ta kontakt med sekretær eller 
moderator i menighetsrådet og bli invitert til deler av møter.  
 
07.17 Finansrådet 



Vi har fått tre kandidater til finansrådet og MR går inn for dem. Dette er Sachuth Anandan, 
Anna Rychlik Szatrum og Edith Kembi Umba Szary. MR ønsker at finansrådet har møte og 
lager et budsjett så snart som mulig. Større investeringer må godkjennes av finansrådet, men 
MR ønsker en sum til kaffefiltre og andre ulike rekvisita som man ikke trenger å søke 
finansråd om. 
 
 
08.17 Lydanlegg v /Olav 

Mikrofonen på ved alteret er forsøkt byttet med mikrofonen på talerstolen for å se om det 
ble bedre lyd. Det gjorde ingen forskjell og det ser ut til at de laveste frekvensene ikke 
kommer over. Det er to mulige løsninger på dette, enten strekke ny kabel fra talestol til tekn. 
rom eller skjøte den ødelagte ledningen. Olav skal ta kontakt med ProCom om dette. 

Det er ønske om å få installert høyttaler i våpenhus. Olav skal sjekke dette, og om det kan 
installeres trådløs mikrofon før påskehøytiden. 

Det er også ønske om å få flere soner på lydanlegget i Menighetssalen: 1 bibliotek. 2 
konferanserom. 3. Menighetssalen. 

Vi skal prøve å gjenbruke høyttalerne fra kirkerommet for å få bedre lyd i menighetsalen. 
ProCom er leverandør av anlegget og skal se på dette. 

09.17 Korsveiandakt i fastetiden 24.03.  
 
Kl. 18.00 Norsk, polsk, engelsk og vietnamesisk. Urszula tar kontakt med de som skal 
forberede meditasjonene på de ulike språkene. Tittel på meditasjonene skal alltid være på 
norsk først, så gjentas på språket det mediteres på. Olav sjekker at lydutstyret fungerer. Det 
ble foreslått at vi spør Grażyna om hun kan lage en plakat.  
 
10.17 Renhold av menighetslokaler 
 
Vaskes og bones ordentlig av og til. Det er vanskelig å få det til å se rent ut i menighetssalen 
nede. Vi må lage en ordentlig liste for vasking (Urszula gjør dette) og innkalle representanter 
fra vaskegruppene for å informere ordentlig. Det er nå bare polsk, vietnamesisk og filippinsk 
gruppe som vasker.  
 
11.17 Nytt møbeltrekk eller ny sofa på bibliotek? 
Vi forsøker å sette sterkere stoff på selve sittedelen av sofaen. 
 
12.17 Kirkekaffe 
MR har fått en e-post der det kommer et ønske om at de som er på kirkekaffe kan være mer 
inkluderende, også utenfor sine egne nasjonale grupper. MR diskuterte dette og kom frem til 
at vi oppfordrer medlemmene til å være inkluderende overfor besøkende og andre de ikke 
kjenner. MR har også et særlig ansvar her. 
 
13.17 Info om arbeidet utført av polsk gruppe for St. Laurentius kirke.  



Det har vært et ønske om å vise hvor mye polsk gruppe gjør for kirken vår, og det ble laget 
en liste over dette. Dette fordi man føler at det er mest negativ kritikk av arbeidet og lite 
fokus på det positive. MR ser at polsk gruppe gjør en utrolig stor innsats for kirken, noe vi 
setter stor pris på. MR ønsker å lage rutiner fremover slik at vi alle ser hva som blir gjort og 
informerer når arbeid som involverer andre blir gjort.    
 
 

Korrespondanse ut/inn ved sogneprest 

P. Johannes gir ordet videre til bygningsansvarlig Sachuth. Leietakere av Cappelens gate 5 

har sagt opp leieavtalen med OKB, det gjelder også parkeringsplassene. De har kommet 

tilbake og ønsker likevel å leie parkeringsplassene og en liten del av førsteetasje. OKB ser på 

mulighetene for å dele opp, slik at man evt. kan leie ut begge deler. Det ble uttrykt ønske om 

at menigheten kan disponere deler av lokalet til katekese i helgene. Forslag overbringes OKB 

fra Sachuth. 

 

Eventuelt 

Julekrybbe. Det har kommet spørsmål om hvor det ble av julekrybben i år. MR diskuterte 

julekrybben på møtet i januar, der mange har uttrykt at de likte julekrybben i år. Vi brukte de 

samme figurene som tidligere år, bare i en ny ramme. 

Vi fikk ikke alle med på middag for eldre.  

Vi må sette opp lister der de som ønsker menighetsbladet tilsendt skriver seg på.   

Kunngjøringer om hva som skjer i kirken påfølgende uke. Vi henviser da til tavle utenfor 

kirken. Presten minner om dette.  

Nettsiden er iverksatt og det er laget en ramme. Info til ulike grupper for å få bidrag til siden.  

 

Neste møte 

Tirsdag 28.3 kl. 19.00 i menighetssalen. 

 

Drammen 24.02.17 



Kristian Skaar, sekretær 


