
Referat fra menighetsrådsmøte 05.12.2018 
Møtedato: onsdag 05.desember 2018 

Møtetid: kl.19:00 

Møtested: Biblioteket                                      Referent: diakon Mang Le Van 

Tilstede: sogneprest p.PY Pham, diakon Mang Le Van, Urszula Andruchow, Conny Balagat, 
Michal Jarosz, Jan Sadlej, My Tuyet Ho Thi, Adam Skorek. 

Forfall: p.Zygmunt Majcher, Zivile Zuozaitene, Malgorzata K. Nilsen, Hilde Schlaupitz. 

Møtet åpnet med felles bønn. 

 

Sak 55/18 Godkjenning av innkalling 

                  Denne ble godkjent 

Sak 56/18 Godkjenning av referat 

                  Denne ble godkjent 

Sak 57/18 Orientering fra sognepresten 

• Oppussing og renovering: Mye har vært gjort både i menighetssal, Cappelens 
gate 5 og sakristi. Nye bord og stoler er kjøpt inn for å dekke behov i 
menighetssalen. Det foregår fortsatt oppussing av gjesteleilighet i Cappelens gate 
5. Sakristiet har fått nytt gulv og ny benk med bedre oppbevarings kapasitet. 
Takket være flott innsats av Pawel, Michal og polsk gruppe med koordinering av 
p. Zygmunt og Urszula. 

• Ny klokke med teksten ANNO DOMINI 2018 - AD MAJOREM DEI GLORIAM 
blir montert onsdag 19. des. og håper kan bli brukt under julehøytiden.  

• Bruk og utleie av menighetslokaler: Retningslinjer skal etterfølges. 
Forvaltningskomiteen skal ha oversikt til enhver tid 

• Taklekkasje i alterkuppel: Det er nylig oppdaget vanndrypp fra takkuppelen. 
Burde vi kontakte forsikring? Jan kan undersøke det. Dersom det er liten feil kan 
vi fikse selv. Er det mer alvorlig feil må vi innkalle kyndige folk. 

 Sak 58/18 Julemiddag for de eldre 15.12.2018 kl.13:00 

• Kunngjøring i høymesser. 
• Frem til nå er 22 personer påmeldt. Vi dekker for ca.35 pers. En deltager trenger 

transport for rullestolbruker(Mang bestiller taxi). 2-3 deltagere trenger også 
transport(spørres om de kan sitte på med andre). Menighetsrådet og 
AGAPEgruppen samarbeider for dette arrangementet. 

Sak 59/18 Julefeiring 

• Julekrybbe: En stor utendørs julekrybbe ønskes og settes opp av polske gruppe 
med de nye og store figurer. I kirkerommet blir det en mindre julekrybbe satt opp 
på samme sted som i fjor av filippinske gruppe. 



• Juletre i kirkerommet: Polske gruppe setter opp to juletre ved siden av 
tabernakelet som i fjor. HUSK! Ingen blinkende juletrelys. 

• Messe i juletid: Følg med på messeplanen. 
- Fellesbønnevakt 24.12 kl.23:00 med korene fra alle nasjonale grupper. 

• Juletrefest 06.januar 2019 etter kl.11:00 messe. 
- Agape gruppen ordner med kaker, borddekking 
- Menighetsrådet og ungdomsgruppen tar seg av underholdning og opprydding. 
- Barna får julepakker av Tre Konger. 

• Barnemesse og julefeiring med julespill 24.12.18 kl.15:00 
- Etter messen får barna som er tilstede julepakker. 
- En anonym giver har donert 7000kr.til dette formål og juletrefest. 

Sak 60/18 Evaluering av Allehelgensdag 

• Til tross for god forberedelse til festen kom det veldig få barn. 
• Vi snakket om å invitere også polske barn til denne festen neste år med fyldig 

informasjon. 
• Kanskje bør festen holdes på en lørdag eller søndag for bedre tilpasning. 

Sak 61/18 Besøk/transport for de trengte 

• Behovet må først kartlegges. Tilbudet gjøres kjent og kunngjøres i messene og på 
vår hjemmeside. 

• Dersom personbil brukes, hvem kan kjøre. Minibuss(7-9 seters) vurderes hvis 
andre alternativer ikke fungerer. 

Sak 62/18 Pilegrimstur for menighet 

• Urszula anbefaler Wroclaw i første omgang. Hun skal undersøke og hente inn 
tilbud. 

• Tur for våre ministranter: I samarbeid med polske ministranter skal pater Zygmunt 
og Michal undersøke muligheter for en fellestur for alle ministranter, mest 
sannsynlig i Polen. 

Sak 63/18 Parkering 

• Til tross for skiltet reservert parkering skjer det fortsatt ulovlig parkering, spesielt i 
høytider. Det resulterer i at menighetens faste ansatte og gjester ikke får mulighet 
til å parkere der. 

• Det foreslår at man setter opp spesielle skilter for diakon og organist. 

Eventuelt: 

• Sentral støvsuger har vært i ustand i lengre tid. Skal den repareres eller en ny 
erstatter den? Pater Paulus undersøker mulighet. 

• Det bemerkes at belysning i kirkerommet er dårlig. Lyset på alterkoret lager 
irriterende lyd under messene. Pater Paulus jobber med saken. 

• Matservering for Caritas: Agapegruppen bemerker at Caritas bestilte mer mat enn 
nødvendig. Mye mat har gått til avfall etter festen! 



• Filippinske gruppe feirer Santo Nino (Jesusbarnet) 2.søndag i januar med 
høymesse og etterfulgt kirkekaffe. 

 

Møtet avsluttet kl.20:30  Neste møte 06.februar.      

 

Ref. diakon  Mang Le Van 

 

 

                    

                    

 


