St. Laurentius menighet
Cappelensgate 1
3016 Drammen

Referat fra Menighetsrådsmøtet
Møtedato: 04.01.2018
Møtetid:

kl.19:30

Møtested: Biblioteket
Tilstede: Sogneprest Paulus H.Y Pham, kapellan Zygmunt Majcher, Urszula
Andruchow(moderator), Krzysztof Kulawiak, Zivile Zuozaitene, Malgorzata K.Nilsen, diakon
Mang Le Van.
Forfall: Olav Nguyen, Sachuth Anandan(varamedlem), Kjell Ivar Maudal, Jan Sadlej, Maciej
Szary.
Møtet åpnes med felles bønn.

Sak 01/18: Godkjenning av innkalling:
•

Menighetsrådet godkjente innkallingen.

Sak 02/18: Godkjenning av referat 14.11.17:
•

Referatet ble godkjent uten merknad.

Sak 3/18: Orientering fra sognepresten:
•

•

•

Messekollekt: Fra før hadde sogneadministratoren ansvar for kollekten. Fra nå av må
det være to kirkeverter eller andre menighetsmedlemmer som tar ansvar for telling av
kollekt etter hver messe og underskriver deretter på protokollen. Dette gjøres ifølge av
retningslinjer fra OKB.
Cappelensgate 5: Leiekontrakten ble underskrevet mellom Sachuth Anandan og
leietakere uten å ha påført datoen for når kontrakten ble underskrevet og hvor lenge
utleiekontrakten gjelder. Leiekontrakten kunne vært kjent ugyldig siden Sachuth
hadde ingen myndighet eller fullmakt til å foreta underskriving av leiekontrakt. Den
gamle kontrakt var undersøkt og justert. Den nye kontrakt har blitt underskrevet av
sognepresten.
Tilleggsopplysninger om Cappelensgate 5 fra Urszula:
- Urszula fikk to SMS meldinger fra leietakere: Den første melding om at leietakere
påstår at vi har lovet dem nytt gulv på høsten. Dette må diskuteres av teknisk
teamet.
- Den andre melding går ut på at de har fått høye strømregninger og de krevde å få
trekke fra på utleieprisen på ca. 1500,- i måneden. De må sannsynligvis få
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•
•

installert egne strømmålere. Pater PY ber om å få se på strømregninger fra
leietakere.
Døråpningssystemet har ikke fungert som det skal både for sogneprest og p.Zygmunt.
Kostnad for dørsystem med vaktkontakt er på 10.000.- pr.år. Et system som vi har
betalt for uten å ha tatt det i bruk. Denne kontrakten ble tegnet av p.Johannes/ Sachuth
og det vedkommende firmaet. MR ber Sachuth å si opp kontrakten så snart han kan.

Sak 04/18: Cappelensgate 5- Urszula orientere.
•
•
•
•

Etter renovering av rommene trenger veggene et nytt malingsstrøk. Krzysztof skal
ordne det.
Gulvene må også fornyes. Urszula og Krzysztof samarbeider for å finne et
gulvmateriell som også kan benyttes til andre formål i fremtiden.
Etter opprydding kan nå husets kjeller brukes til å lagre menighetens arkiv.
Møbelprosjekt til presbyterium: 8 enkelte stoler, 2 korte benker og 2 bord er bestilt.

Sak 05/18: Bruk og leie av menighetslokalet.
•

•

Sognepresten delte ut til alle «Generelle retningslinjer for bruk og leie av
menighetslokalet». Alle fikk lest gjennom før avstemning: Fem (5) stemte for
Retningslinjer uten merknader. Trond Aaring er foreslått av sogneprest som et nytt
medlem i Forvaltningskomiteen som består av Urszula, Tuan Ba Mai og diakon Mang.
Sogneprest mener at Caritas gruppen kan fortsatt disponere menighetslokale som før.

Sak 06/18: Juletrefest.
•
•
•
•

Theresa blir spurt å lage godteposer til barna.
Zivile, Malgorzata, Urszula tar med kaker.
Underholding: Mirek spiller piano. Ungdommer fra Dueflokken blir spurt å hjelpe til
med lek for barna.
Det skal være tre konger som deler ut godteposer til barna.

Sak 07/18: Økumeniske bønneuke for Kristenenhet.
•

Dato er 14.01 kl.11:00 i Strømsø kirke. Vi sender en kirkelig assistent og MRs leder
som våre representanter.

Sak 08/18: Kirkekaffe.
•
•

Sogneprest sa at alle kan være med å ta ansvar for kirkekaffe. En kirkekaffe komite vil
administrere. En liste på ca.20 personer fordelt i grupper vil være ideell.
Ungdommer kan også hjelpe til i kirkekaffe og få betalt litt for så å bygge opp en
kasse til eget bruk.

Sak 09/18: Aktiviteter i fastetiden.
•
•

Korsveivandring 09.mars rundt kirkebygget i forbindelsen med fredagsmesse på flere
nasjonale språk.
I fastetiden: korsveiandakt hver fredag.

Sak 10/18: Evaluering.
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•
•
•

Julemiddag for de eldre: Fint opplegg og fornøyde eldre medlemmer.
Adventsaksjon: veldig positive resultater av engasjerte ungdommer.
Julepynt i kirken: godt arbeid av den polske gruppen og den filippinske gruppen med
julekrybben.

Eventuelt:
•

•
•

Mai måned: Maria prosesjon gjennom Drammens gater og Bragernes torg, en tradisjon
vår menighet har hatt i noen år men dette skapte ingen begeistring hos sogneprest.
Isteden kan en annen Maria fest organiseres for menigheten f.eks. i oktober, sier p.PY.
Fest for frivillige arbeidere i menigheten: 16.juni. Husk å bestille plass! Det blir messe
kl.17:00 og deretter fest.
Polske katekese: Første kommunions barn pleier å samle inn penger for å kjøpe gave
til kirken.

Neste møte blir 06.mars kl.19.30

Møtet ble avsluttet kl.21:30

diakon Mang Le Van
ref.
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