St. Laurentius Menighet
Cappelensgate 1
3016 Drammen

Referat fra Menighetsrådsmøtet
Møtedato:
19.09.2017
Møtetid:
Kl.19.30
Møtested:
Biblioteket/Menighetslokalet
Tilstede: Sogneprest Paulus H. Y Pham, kapellan Zygmunt Majcher, Urszula Andruchow
(moderator), Kjell Ivar Maudal, Urszula Jaciszyn, Krzysztof Kulawiak, Jan Sadlej, Zivile
Juozaitene, Malgorzata K. Nilsen, Sachuth Anandan (varamedlem)
Forfall: Olav Nguyen, Maciej Szary, Kristian Skaar (varamedlem, eks-sekretær)
Møtet åpnet med felles bønn.
Sak 15/17

Godkjenning av innkalling
Menighetsrådet godkjente innkallingen.

Sak 16/17

Gjennomgang og godkjenning av referat 06.06.2017
Referatet ble godkjent uten merknad.

Sak 17/17

Orientering fra sogneprest
Sognepresten nevner tre hoveddimensjoner i menighetens liv:
 Liturgi får det første fokus og den høyeste prioritet blant alle kirkelige
virksomheter.
o Med kapellanens samtykke og bistand har sognepresten allerede startet
den nye liturgiske ordning i kirken med to messer i alle ukedager, kl.18
på norsk og kl. 19 på polsk. I sitt dekret har biskopen utnevnt pater
Zygmunt til «kapellan i St. Laurentius menighet i Drammen med alle
tilhørende plikter og rettigheter». Kapellanen, derfor, skal dele med
sognepresten alle liturgiske feiringer i menigheten, ved siden av sine
særoppgaver for polsk talende gruppe.
o Søndagshøymesse er anledning for at hele menigheten kan engasjere seg
i Kirkens liturgi. Det har vært en meget positiv respons til aktiv
deltagelse i liturgiske feiringer: 21 stiller seg til kirkevakttjeneste
(kirkelig mottagelse, kollektsamling, offergavebæring…), 16 til
kantortjeneste (forsangere, tidebønner…) og 13 til lectortjeneste (leser
liturgitekster…). Sanger på ulike språk er også verdsett slik at alle
grupper føler seg hjemme i menighetens liv. Agape – kjærlighetsmåltid
som kirkekaffe står for, blir også integrert. Det jobbes for å utarbeide den
beste ordningen for kirkekaffe.
o Messebetjening i Kongsberg blir utover året slik:
 Første søndag kl. 14.00 på norsk
 Første og tredje søndager kl. 12.00 på polsk
 Tredje lørdag kl. 16.00 på engelsk
 Det andre fokus er trosopplæring til unge katolikker (katekese –
religionsundervisning for barna):
o De nasjonale grupper har anledning til og ansvar for katekese på sine
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egne språk (polsk, vietnamesisk, litauisk…), men alle barna har rett til å
delta i fellesundervisning (på norsk). Felles lærerteam bør styrkes og
foreldrene bes å engasjere seg i denne viktige oppgave for unge
katolikker.
o Det har vært planlagt en katekesedag hver 1.lørdag i måned. Katekesen
begynner kl. 10 og avsluttes med feiring av søndagsmesse for
barnefamilier. Hver 3.søndag i måned blir det søndagsskole for barna
etter høymessen og hver 4.søndag i måned blir høymessen feiret med
opplegg for barna.
o Konfirmanter bes å være ledende aktører og forbilder i felles
religionsundervisning. De må også ha anledning til å delta aktivt i
søndagshøymesser som lærlinger i tjenestene. Yngre barn får bære frem
offergaver sammen med kirkeverter under høymesser.
Stabil struktur for administrasjon:
o Menighetskontor har vært etablert for å styrke tilgjengelighet og
effektivitet i pastoral og diakonal handling. Nye datasystem på kontor
forsikrer menighetens registering og arkivering.
o Andre etasje i Cappelensgate 5 kan nå brukes for katekese, men gruppene
som jobber for menigheten bør ha eget kontor i denne bygningen.
Oppsigelse av leiekontrakten for første etasje kan vurderes.
o Det var dannet «Bygningsutvalget» som består av Urszula Andruchow,
Sachuth Anandan, Gudmund Egeland og Mang le Van for å arbeide med
eiendomsavdeling i OKB for å fullføre bygningsprosjektet i
Cappelensgate 1 og ombygge eiendom i Cappelensgate 5 etter
menighetens behov. Utvalget vil sørge for at den nye delen av bygningen
blir endelig godkjent av myndigheten og at alle dokumentasjonspapir fra
entreprenør er på plass for at menigheten så snart kan søke om
pengestøtte fra Tyskland for å redusere gjelden.
o Tekniskteamet som består av Krzysztof Kulawiak, Long Nguyen,
Sachuth Anandan og Olav Tuan Nguyen, tar seg av vedlikeholds og
vaktmesters tjenester for menighetens bygninger.
For å supplere sognepresten har Urszula kort orientert menighetsrådet om
katekese på polsk som finner sted to ganger i måneden. Det er ca. 140 barn
fordelt på 9 grupper og 20 kateketer. Barnemesse på polsk feires hver andre
søndag i måneden kl.9.00.

Sak 18/17

Vurdering av patronatsfest
Menighetsrådet var enig at festen var vellykket men det var for få mennesker på
kjøkkenet. Etter festen er det mest å rydde derfor må det være nok folk til det.
Det var uheldig at Olav som var ansvarlig for underholdning har ikke sagt fra om sitt
frafall. Underholdning, fra bl.a. Vittorio og polsk gruppe, reddet stemning for festen
til sist.

Sak 19/17

Innsettelsesdag – søndag 24. september
Det har kommet skriftlig utnevnelse for pater Y og pater Zygmunt.
Søndag 24.09.17 blir det innsettelse for vår sogneprest. Kl. 11.00 blir det høymesse
og etterpå festkirkekaffe for hele menigheten. Kl. 15.00 inviterer Theresa og Mang
representanter av menighetens grupper til å feire sogneprestens 25års jubileum for
prestevielse.
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Sak 20/17

Diakonvielse
Lørdag 04.11. blir diakonvielse for Mang Le Van. Menighetsrådet skal komme
tilbake til planlegging av denne dagen på kommende arbeidsmøte.

Sak 21/17

Menighetsaktiviteter framover
Middag for eldre blir før jul på en lørdag etter høymessen kl.11.00. Informasjon må
nås til alle. På neste møte fordeler vi oppgaver. Det planlegges sommerfest for
menighetsrådet. Dato er ikke bestemt.

Sak 22/17

Bygging og oppfølging
Cappellens gt. 5: På gamle tegninger var det dør og vinduer på samme sted som vi
ønsker å få det nå. Vi har likevel søkt om tillatelse til å sette vindu og dør.
Det ble kjøpt brukt dør som skal settes.
Kirkebygget: Vi mangler fortsatt ferdig attest på vårt byggeprosjekt. Det må endres
utblåsing av ventilasjonsanlegget før entreprenøren kan søke om ferdig attest.

Sak 23/17

Møtedatoene for menighetsrådet fram til sommeren (6 ordinære møter):
tirsdag 14.11 kl. 19.30
tirsdag 09.01. kl.19.30
tirsdag 13.03. kl.19.30
tirsdag 29.05. kl.19.30
Ekstra (arbeids-) møte blir tirsdag 24.10. kl.19.30

Eventuelt





Biblioteket: Ingen kan bruke hyllene til andre ting enn bøker som er registrerte
på biblioteket. Bøker/blad som ikke hører til biblioteket bør legges et annet sted
eller blir de kastet.
Dugnad i menighets lokaler: Dette skal kunngjøres i kirken. Det blir lagt liste
med dato hvor folk kan skrive seg på. Arbeidet skal utføres gradvis over tid.
Spørsmål fra foreldre om det er mulig å legge noen leker til barna som de kan
bruke under kirkekaffen. Urszula skal prøve å finne passende plass til dette.
Søndagsskole (ordets liturgi for barna) under høymesser kan bli videreført i
samsvar med felles liturgiske plan for barna, nemlig det kan skje i de søndager
hvor det ikke er barnemesse.

Ekstra møte i oktober blir tirsdag 24.10.17. kl.19.30.
Møtet slutt: ca kl. 21.15
Malgorzata K. Nilsen
( ref.)
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