Foreløpig referat fra konstituerende menighetsrådsmøte den 22.08.18

Referat fra konstitueringsmøte i menighetsrådet
Møtedato: onsdag 22.08.2018
Møtetid: kl.19:30
Møtested: Menighetssalen
Tilstede: Sogneprest p.Paulus H.Y Pham, kapellan p.Zygmunt Majcher, Michael M. Jarosz, Adam
Skorek, Urszula Andruchow, Conny Balagat, Zivile Zuozaitene, Jan Sadlej, Hilde Schlaupitz,
Elisabeth Mary Rue, Kjell Ivar Maudal og diakon Mang Le Van.
Fravær: Ho Thi My Thuet , Malgorzata K. Nilsen
Møtet åpnet med felles bønn.
Følgende saker ble behandlet:
Sak 35/18:
Presentasjon og konstituering av nye råd v/sogneprest
Urszula ble valgt til moderator, Conny til nestmoderator og Hilde til sekretær. Dersom hun har fravær
lovte Mang å være vara.
Urszula som moderator er representant til PRO, og Hilde som er sekretær er vararepresentant.
Sekretær innkaller til menighetsrådsmøter. Kan et fast medlem ikke stille, må de selv ta kontakt med
sekretær, som innkaller varamedlemmer.
Innkalling sendes til de faste, men møtereferat til alle, også vara.
Sak 36/18:

Godkjenning av innkalling
Denne ble godkjent

Sak 37/18

Godkjenning av referat
Dette ble godkjent

Sak 38/18
-

Orientering fra sognepresten
Messer på Kongsberg flyttes fra Kongsberg Gravlund til
Metodistkirken. Polske 1. og 3. søndag, og norsk 4. søndag i måneden kl
1400. Fillipinsk/engelsk 3 lørdag i måneden kl 1600.

-

Utnevner et Finansråd bestående av Trond Aaring, Krzysztof Kulawiak og
diakon Mang Le Van. Samme utvalg er valgkomitee for Menighetsrådsvalg og
lager regler for valg.

-

Katekese
Den polske fungerer fint.
Felles katekese må forbedres. Vietnamesiske barn går inn under felles
katekese. Hovedansvar har diakon Mang og Morten Egeberg. Alle barn skal
inviteres, og alle trinn opp til konfirmasjon dekkes.
Plan for katekese foreligger. Påmelding og åpningsfest er 25.08. Oppstart av
lørdagskatekeser er den 01.09. Vi har 11 lærere per idag.

-

Agape komitee er vellykket.
Det har vært kirkekaffe alle søndager i samarbeid med Agape.

-

Cappelensgate 5
Overdragelse har gått litt tregt. Det forberedes rom for katekese.
Møbler som er i menighetssalen flyttes dit, og nye kommer hit etter patronatsfesten.
Gulv skal utbedres og rom skal utnyttes bedre. Venter på pristilbud.
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Alle rom blir tilgjengelige for menigheten.
Caritas skal bruke rom på ukedager til kurs etc.
Når Caritas flytter inn i Cappelensgate 5 får vi nytt menighetskontor.
Gjenstår noe asfaltering og muringsarbeid.
Får 8 nye parkeringsplasser. Det må avklares hvem som skal ha rett til å parkere og
lages parkeringsbevis.
Jesus Gastaneda bor foreløpig i Cappelensgate 5 i påvente av avklaring asylsøknad.
Ursula skal lage en oversikt over hvem som har tilgang til huset.
Sak 39/18

Patronatsfest 26. august

-

Liten prosesjon rundt kvartalet før messe, enkle og korte sanger. Litt som Korpus
Kristi prosesjonen med høytaler og fane..

-

Conny, Urszula og Mirek planlegger musikken og er ansvarlig for underholdningen i
kirken og nede etterpå.

-

Agape forbereder maten.

Sak 40/18

Søknad om støtte fra Tyskland
Hilde kontakter økonom i OKB og undersøker hvordan vi søker, og om det er
retningslinjer vi må følge.

Sak 41/18

Kirkeklokke
Enstemmig godkjent prosjekt. Pater Paulus jobber med
saken og har innhenta tilbud på klokke, installasjon osv.

Sak 42/18

Besøk /transport til de eldre

-

Maria Legion er ansvarlig. Det har vist seg noe vanskelig da mange eldre er skeptiske
når det tas kontakt.

-

Pater Zygmunt har liste over eldre. Vi bør sende ut brev i henhold til lista.

Sak 43/18
Sak 44/18

Menighetens pilegrimsturer 2019
Polsk gruppe har tur til Madonnastatuen i Eggedal den 1.9. Noe for andre
grupper?
MR's møtedatoer fram til sommer 2019

-

10.10., 5.12., 6.2., 3.4., 5.6. kl 1900 i menighetssalen.

-

Sommerfesten for de frivillige blir den 15.6. etter messe kl 1300.

Velkommen til neste møte onsdag den 10.10. kl 19:00

