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St. Laurentius menighet 

Cappelensgate 1 

3016 Drammen 

 

Referat fra Menighetsrådsmøtet 

Møtedato:  06.03.2018 

Møtetid:     kl.19:30 

Møtested:   Biblioteket 

Tilstede: Sogneprest Paulus H.Y Pham, kapellan Zygmunt Majcher, Urszula 
Andruchow(moderator), Olav Tuan Nguyen, Krzysztof Kulawiak, Jan Sadlej, Kjell Ivar 
Maudal, Urszula Jaciszyn, diakon Mang Le Van. 

Forfall:, Sachuth Anandan(varamedlem), , Maciej Szary. Zivile Zuozaitene, Malgorzata 
K.Nilsen, 

Møtet åpnes med felles bønn. 

 

Sak 11/08: Godkjenning av innkalling 

• Menighetsrådet godkjente innkallingen. 

Sak 12/08: Godkjenning av referat 

• Referatet ble godkjent av MR uten merknad. 

Sak 13/08: Orientering fra sognepresten 

• Om ungdomslaget: Olav Tuan Nguyen ble presentert som den nye ungdomskontakt. 
Han har tatt over ungdomslaget Dueflokken som ungdomskontakt etter Theresa Jee. 
Slik vil den nye ungdomskontakt jobbe sammen med menighetens ungdommer: 
- Møter og aktiviteter en gang i måneden. 
- Ungdommer kan også delta i tjenester for kirkekaffe etter høymesser. 
- De kan hjelpe til i felles katekese. 
- Det planlegges en samling for ungdommer i nærmere fremtid. 
- Det er ønskelig å involvere konfirmanter i ungdoms arbeid, kanskje i høst. 
- Olav ønsker å jobbe med å få Dueflokken registrert som en organisasjon. Men 

ungdommene har eget styre og styrer selv laget. Ungdomskontakten bare støtter og 
hjelper til.  

• Felles kirkekaffe: Det har gått rimelig bra med det nye opplegg til kirkekaffe der alle 
nasjonaliteter er godt representert i gruppene. Sognepresten syntes Theresa Jee har 
gjort en bra jobb med å mobilisere folk til å være med på dette opplegg.  

• Felles aktiviteter: En gruppe er dannet for å ivareta menighetens felles aktiviteter. 
Gruppen heter AGAPE og har denne sammensetning: Theresa Jee, Ingri Jørgensen, 



 2 

Conney Balagat, Nga Thanh Thi Nguyen, Hieu Le, Mary Rue og Mark Bizimana. 
Theresa ble utpekt av sognepresten som gruppeleder og alle er enstemmig enige. 

• Felles katekese: Det er nødvendig å styrkes med bedre kateketteam og få flere barn til 
katekese undervisning. Menighetens barnegruppe ikke lenger eksisterer selvstendig 
men blir innført inn. 

• Døråpningssystemet endelig fungerer som det skal. Prestene kan nå fjernåpne 
inngangsdørene. 

• Nøkkel: Det er fortsatt ikke oversiktlig med nøkkelbruk i menigheten. 

Sak 14/18: Valg av Menighetsråd 

• Valg av et nytt menighetsråd i St Laurentius menighet skal etter OKBs instruks 
avholdes innen 1.juli i år 2018. 

• En valgkomite ble utpekt av både sognepresten og MR: Janusz Gryczka, Trond Aaring 
og diakon Mang Le Van. 

• Valgdatoer er foreslått: 26-27.mai og 02-03.juni. 
• Valgkomiteen skal komme sammen og møte for å forberede valgprosedyre. 

Sak 15/18: Instruks for bruk av menighetens lokaler 

• En instruks for bruk av menighetens lokaler utarbeidet av Forvaltningskomite ble 
gjennomlest av Kjell Ivar Maudal. Ingen kommentar fra MR. 

• Det er foreslått at de som leier lokaler skal få utdelt et eksemplar av «Retningslinjer 
…» og et av «Instruks for bruk…». 

• Diverse innkjøp til menighetslokaler: Menigheten har kundeadgang til innkjøp hos 
Storcash og Staples. 

• For å ha bedre oversikt over innkjøp og etterkontroll av bruk av menighetslokaler skal 
Olav Nguyen lage et utkast av handleliste og sjekkliste. 

• I forbindelsen med en forespørsel om lokaleutleie til bryllupsfest ble det diskutert om 
hvorvidt man skal tillate alkoholservering. MR ble enstemmig enige i at det blir 
vanskelig med begrenset(?)alkoholbruk. Dermed ingen alkoholservering når 
menighetens lokaler er utleid. 

Sak 16/18: Dørsystem 

• Avtalen om dørsystem som vi har betalt uten å ha brukt det burde sies opp. Vi trenger 
en nærmere forklaring hva denne avtale inneholder. 

Sak 17/18: Taklekkasje 

• Varmekabel som skulle holde takrenner fri for snø og is i vinterstid har ikke holdt mål. 
Er det teknisk feil her? Dette må undersøkes og repareres! 

• Taklekkasje som forårsaket vanndrypp i kirkerom må undersøkes så fort som mulig. 
Urszula innhenter hjelp for å se på det. I verste fall skal OKB informeres om 
problemet og vi skal henvende oss til entreprenøren som reparert og forbedret taket. 

 Sak 18/18 Søknad til Tyskland 

• Når vi endelig har fått brukstillatelse fra kommune skal vi gå i gang med søknad om 
økonomisk støtte fra Tyskland (Bonifatius Werk). 
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• Søknad skal skrives på tysk. Hvem kan hjelpe med det? Sogneprest skal spørre Anette 
Hauge. 

Sak 19/18: Fremtidige investeringer 

• Menigheten har stort behov for plass til katekeseundervisning, spesielt for den polske 
gruppen. Cappelens gate 5 (den delen som er til utleie) er foreslått som et alternativ til 
plassløsning. 

• MR er enstemmig enige om at når menighetens økonomi tillater vil den utleide delen 
av Cappelens gate 5 bli frigjort til menighetens bruk for katekese. 

 Sak 20/18: Felles korsveivandring 

• Langfredag: Det blir liturgi på norsk kl.15:00. Felles korsveivandring kl.16:30 med 
meditasjon på flere språk og avslutter hver stasjon med norsk bønn. 

• Polsk liturgi kl.18:00. 

 Sak 21/18: Påskehøytid 

• Palmesøndag: 
- Polsk messe kl.09:00 
- Økumenisk samling og palmeprosesjon sammen med Bragernes menighet. Vi 

samles foran Bragernes kirke kl.10:30. Palmegreiner blir velsignet og utdelt der. 
Sognepresten ordner med palmer. 

- Olav Nguyen tar ansvar for høyttaler og lager hefter til prosesjonen. 
- Vi bør ha noen vakter for å dirigere prosesjonen i trafikken. 
- Kirkepynt i Påsken: Vi har tradisjon å sette opp Jesu grav. Vietnamesisk gruppe 

spørres å ta ansvar for det. Graven bør settes opp i koret, plassen ved siden av 
orgelet. 

- Påskematvelsignelse, en polsk tradisjon, opprettholdes. 

     

   Sak 22/18: Økumenisk bønneuke 

• Urszula var tilstede og syntes at det var en fin opplevelse med mye musikk og bønner. 
Det tok nesten 2 timer. 

   Eventuelt: 

• Pater Zygmunt sa at Iwona Hansen vil holde norsk kurs gratis for polakkene 1 
gang/uken. Det skal diskuteres om hun kan disponere menighetslokale. 

• Det snakkes om å få polske ungdommer til å være med på menighetens ungdomslag 
Dueflokken og å få være med på deres aktiviteter.  

• Kjell Ivar Maudal skal hjelpe til på Menighetskontor noen timer hver fredag. 
• Søppel henting skjer hvis snø og is blir fjernet. 
• Er det mulighet til å bygge en garasje for vår kapellan? En fremtidig plan. 
• Våre konfirmanter skal ha en tilstelning sammen med biskopen etter fermingens messe 

søndag 06.mai. 
• Det blir en samling i menighetslokalet for alle etter påskenattliturgi. Påmelding er 

ønskelig på grunn av beregning av mat. 
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• Caritas Drammen vil orientere MR om finans. Det er snakk om et samarbeid Caritas 
ønsker med tjenester for menigheten. 

 

 Neste møte: 08.05 kl.19:30 

 

Møtet ble avsluttet kl.21:15 

 

Diakon Mang Le Van 

ref. 

 


