
Referat      menighetsrådsmøte    Dato: 02.05.2017 

Tilstede        Tid:  19:00 

Pater Johannes Hung      Sted:Menighetssalen 

Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådmedlem) 

Olav Nguyen (nestmoderator) 

Kjell Ivar Maudal (medlem)     

Krzysztof Kulawiak (medlem)       

Jan Sadlej (medlem)        

Malgorzata K. Nilsen (medlem) 

Zivile Juozaitene (medlem)  

Kristian Skaar (sekretær, varamedlem)  

Loke Borgersen (Maria-prosesjon) 

Dokumentstatus:foreløpig 

 

Følgende saker skal behandles: 

• Godkjenning av agenda. OK, med en endring.  
• Godkjenning av referat fra MR-møte 28.03.2017. OK. 

 

Mariaprosesjon -ved Loke.  

·      Mariaprosesjon blir den 20.05 med start kl. 14.00. Fikk avslag på de 2 andre dagene (5. 
og 13.) som vi søkte om. 

·      Bønnehefte/sanghefte: Mang  

·      Pynte Maria og båren: Urszula spør ei fra polsk gruppe. 

·      Plakat og appell på torget: Loke  

·      Bære båren under prosesjonen: Polsk og Vietnamesisk bytter på. 

·      Bord ved alteret i kirken for Maria statuen. Vase som barna kan sette blomster i: Polsk 
gruppe tar ansvaret for dette. 

·      Bærbare høyttalere: Olav sjekker og tester høyttaler med kabel 

·      Pølser og is etter prosesjonen: Menighetsrådet, Urszula kjøper inn. 

·      Innkjøp av roser: Malgorzata  



Ta med 2 faner som skal være med. Husk bandolæret (sjekk med Loke) 

1 person fra polsk gruppe skal bære den ene fanen og 1 person fra vietnamesisk gruppe skal 
bære den andre fanen. Olav spør vietnamesisk gruppe 

·       Minimum 2 ordensvakter som kan veien: Kristoffer finner 2 personer 

·       Vietnamesiske barna skal danse: Loke skal ta kontakt med dem 

Spørre om barn fra søndagsskolen kan synge på torget: Urszula spør Siri. 

07.17  
Økonomiutvalg. Vi trenger flere kandidater til menighetsrådet, alle i MR må se etter mulige 
kandidater, høre med dem og sende kandidatene til p. Johannes.       
 
10.17 
Vasking av menighetslokale. Urszula har laget liste og oversikt over hva som skal gjøres. 
Rutinene fungerer ikke nå. Vi inviterer representant fra vietnamesisk og filippinsk gruppe, i 
tillegg til Zivile og Urszula som representerer sine grupper. 
 
 
11.17 
Møbeltrekk. Urszula skal finne stoff, det var lite i butikken nå og de får inn nye snart. Hun har 
snakket med en som kan gjøre det, så fort vi får ordnet det han trenger. 
 
12.17 
Kirkekaffe etter messe kl 11.00. Malgoratza og Maciej har kirkekaffe 7.mai. Ikke kirkekaffe 
1.pinsedag pga. 1.kommunion. MR har ansvaret 11.juni. 
 
08.17 
Lydanlegget. Alt fungerer bra oppe nå, Olav jobber med bruksanvisning. Vi trenger 
høyttalere i våpenhuset, Procom er på saken og vi trenger en forsterker som må kunne slåes 
av. Procom kan også gjøre lydanlegget nede i stand, i bedre stand selv om det kan brukes nå.  
 
13.17 
Cappelens gate 5. Vi venter på to forskjellige avtaler, en for parkering og en for leie av 1.etg 
som vi skal få fra OKB. Eiendomsavdelingen i OKB ser på mulighetene for 2.etg. Nåværende 
avtale går ut i juni slik at vi kan komme inn i juli for å se hvordan dette er.   

14.17 

Kommende aktiviteter 

Patronatfest 27.august. Gruppene blir invitert til møte vedrørende vaskeliste, og 
patronatfest blir også tatt opp med disse.  

18.juni er Kristi legemsfest, med fire altere. Polsk gruppe har dette på torsdag 15.juni.  



Eventuelt 

Det er ansatt ikke-katolikker i OKB som tidligere uttrykker holdninger som går imot kirkens 

lære. Det er sendt bekymringsmeldinger fra andre menigheter. Det ble diskutert om 

menigheten vår skal sende bekymringsmelding. Det blir foreslått å snakke med de andre 

menighetene og sammen forfatte et brev, ikke hver enkelt menighet. Vi tar det opp på neste 

MR-møte.  

Infoskjermen oppe skrur seg ned når det blir for varmt. Da er det for vanskelig å se skjermen. 

Det trengs luft for å kjøle ned.  

Ventilasjon i kirken. Air condition? Det blir veldig varmt i kirken. Vente til vi vet budsjettet.  

 

Neste møte 6.juni kl. 19.00-21.00 

Dersom du ikke kan møte, ber vi deg melde forfall til moderator eller sekretær på forhånd.  

 

Drammen 07.05.2017 

 


