Referat menighetsrådsmøte

Dato: 06.06.2017

Tilstede

Tid:

Pater Johannes Hung

Sted:Menighetssalen

19:00

Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådmedlem)
Olav Nguyen (nestmoderator)
Kjell Ivar Maudal (medlem)
Urszula Jaciszyn (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Jan Sadlej (medlem)
Maciej Szary (medlem)

Dokumentstatus:foreløpig

Malgorzata K. Nilsen (medlem)
Zivile Juozaitene (medlem)
Kristian Skaar (sekretær, varamedlem)
Long Khanh Nguyen (vietnamesisk gruppe)
Følgende saker skal behandles:
• Godkjenning av agenda.
• Godkjenning av referat fra MR-møte
• Vasking av menighetslokale. Vi vasker menighetssalen nede på dugnad
og Urszula har laget liste og oversikt over hva som skal gjøres, denne
listen fungerer ikke slik det er nå. Vaskingen fordeles på vietnamesisk,
polsk, internasjonal og filippinsk. Vi har kontaktpersoner for de tre
gruppene som organiserer sine vaskedager, mens internasjonal gruppe
skal innkalle til dugnad i regi av menighetsrådet.
Urszula deler inn i måneder det skal vaskes og gruppene bestemmer dato
selv.
• Patronatfest 27.august
De ulike gruppene må engasjeres direkte, sende mail direkte til
kontaktpersonene slik at de kommer med mat, leker osv.
MR bør ta ansvar for sørger for å delegere til gruppene og Urszula
organiserer servering, gruppene kommer med mat til dem. Polsk gruppe

kan komme med kake. Gruppene får dekket utgiftene til mat og levere
kvittering til sogneprest. Vi må beregne mat til 200 personer.
Vietnamesisk lager vårruller. Olav er kontaktperson for underholdning.
Vi må gjøre i stand dagen før (etter polsk messe) og MR møter kl. 10 på
søndag 27.8 for å gjøre i stand til fest. Ulike grupper synger under
messen. Vietnamesisk, filippinsk, litauisk(?). P. Johannes spør gruppene
før sommeren.
• Lydanlegget
Olav skal gå gjennom hva vi trenger av faste oppsett til lydanlegget oppe.
Vi har fått et pristilbud på lydanlegget nede; lyd til projektor, flytte
høyttalere, og dele opp i soner i resten av lokalet. Olav har bedt om flere
tilbud. Sognepresten presiserer at regning må sendes til menigheten,
ikke til enkeltpersoner. Vi har fått gode responser på lydanlegget etter
konsert.
• Kristi legemsfest (18.juni ) med fire altere.
Polsk gruppe har fest 15.juni og vi bruker de samme alterene til
høymessen.
• P. Johannes flytter til Tønsberg og vi ønsker å invitere til kirkekaffe
(Marialegionen har ansvaret) 18.juni for å takke for de årene han har
vært i Drammen. Kjell informerer om dette på søndag 11.juni.
• Plan for kirkekaffe må sendes ut til de ulike gruppene. Urszula har fordelt
og sender til de ulike kontaktpersonene.
Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
Ikke noe fra sogneprest.
Eventuelt
• Polsk familie har mistet huset sitt i brann, og det er spørsmål om det går
an å lage innsamling til disse. Vi undersøker om det er ting de trenger
eller bare penger. Krzysztof tar kontakt med Caritas om de kan bidra.
• En gruppe nonner fra Hviterussland kommer og bor i menighetslokalet i
to uker. De selger statuer og andre artikler.

• Infoskjerm. Krystzof har undersøkt og skal se på dette sammen med en
som skal gjøre dette. Dette er under kontroll.
• Kristian lager forslag til årsplan for MR til møtet i september.

Neste møte 5.september kl. 19.00-21.00

Drammen 06.06.2017

