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Tid: 15:00
Sted: Menighetssalen

Møtet åpnes med felles bønn

Følgende saker ble behandlet:




Godkjenning av agenda
Denne ble godkjent
Godkjenning av referat
Dette ble godkjent
Orientering av sogneprest
Ingen orientering fra sogneprest denne gangen

31/18 Info om Cappelensgt.5/ parkeringsplassen
Cappelensgate 5
Til informasjon så skal leieforholdet avsluttes 30. Juni 2018. Og st. Laurentius skal ta
over bruken av Cappelensgate 5.
Under oppsigelsestiden har leietaker kommet med en faktura til St. Laurentius på
500 kroner pr. mnd i 6 mnd. For vaktmester tjenester. Dette på grunn av
snåmåking/snårydding i gården rundt Cappelensgate 5 under en periode med
masse snø. Sogneprest og menighetsrådet har bestemt at disse regningene skal
betales til leietaker. Dette mest for å avslutte forholdet med leietaker raskt.
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Parkeringsplassen
Kommunen har stoppet arbeidet for utvidelsen av parkeringsplassen. Begrunnelsen
er at gravingen langs gjerdet ikke er godkjent av kommunen. St. Laurentius har sent
inn en klage på dette. Men her ventes svar fra kommunen.
Menighetsrådet har bestemt at vi i tillegg til klagen sender inn en søknad på endring
av parkeringsplassen til kommunen med skisse og plantegning.

32/18 Planlegging av patronatfest
Patronatfesten for 2018 skal holdes den siste uken i August. 26. August 2018.
Menighetsrådet vil spørre Agape gruppen om å ta ansvaret for mat denne dagen.
Det er ønsket om å få et innslag av alle nasjonale grupper til patronatfesten. I tillegg
alle undergrupper som katekese, ungdom og barnegruppe, ministrantene, caritas,
Maria legio mf. Menighetsrådet skal lege invitasjon der Olav skal ta ansvaret. Under
festen skal Urszula og Olav være konfransier

33/18 Oppsummering av perioden
De sakene som menighetsrådet diskuterte som har vært veldig bra i perioden er:
‐ At menigheten nå skal ta over bruken av Cappelengate 5. Dette vil gi oss mer plass
til menighetsarbeid og aktiviteter i menigheten.
‐ Blomsteransvarlig har gjort en veldig bra jobb. Og vi har fått en veldig fin kirke til
alle anledninger.
‐ Måten menigheten jobber på med ansvarlige grupper har fungert veldig bra. Det
har blitt opprettet en gruppe med frivillige istedenfor å delegere til nasjonale
grupper og andre menighetsgrupper. På denne måten virker det som om arbeidene
og ansvarsområdene blir gjort med mer engasjement. I tillegg så blir menigheten
mer samlet, siden gruppene jobber på kryss av nasjonale grupper og andre
menighetsgrupper.

34/18 Info om valgresultater
Valgresultatet er ikke helt fullstendig. Så vi har ingen utnevnte.

Eventuelt
Det ble diskutert litt rundt lydanlegget til kirken. Men det blir bestemt et eget møte
for justering av lydanlegget i neste møte.

Olav Nguyen
(nestmoderator)
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