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Referat fra menighetsrådsmøte den 10.10.18  
Møtedato: onsdag 10. oktober 2018 

Møtetid: kl.19:00 

Møtested: Menighetssalen 

Tilstede: Sogneprest p.Paulus H.Y Pham, kapellan p.Zygmunt Majcher, diakon Mang Le Van, 
Urszula Andruchow, Michael M. Jarosz, Conny Balagat, Zivile Zuozaitene, Jan Sadlej, Ho Thi My 
Thuet, Malgorzata K. Nilsen og Hilde Schlaupitz. 

Fravær: Adam Skorek,  

Møtet åpnet med felles bønn. 

Følgende saker ble behandlet: 

Sak 45/18 Godkjenning av innkalling 
  Denne ble godkjent  

Sak 46/18 Godkjenning av referat 
  Dette ble godkjent  

Sak 47/18 Orientering fra sognepresten 
  Felles katekese 
  120 invitasjoner ble sendt ut.  Felles katekese har 11 lærere per idag, de polske har 18. 

  Katolsk Grovbrød, ny temagruppe  
  Følger samme mønster som "Katolsk Grovbrød" i St. Olav i Oslo. 
 - Arrangeres siste tirsdag i måneden etter kveldsmesse i kirkens bibliotek.  
 - Oppstart var 28.08. Morten Egeberg snakka om "Det katolske Norge", mens den 
  25.09. var tema "Innføring i Naturretten" ved Marianne Aga. 
 - Tema den 23.10. blir "Katolsk mangfold" ved Khiem Nguyen og nasjonale grupper, 
  og den 27.11. er tema "Hva er meningen med livet" med Trond Jørgensen. 

  Cappelensgate 5 
 - Vedlikehold av bygningen er nesten ferdig. Flinke folk. 
 - Menighetssalen har fått nye bord og stoler, 24 stoler mangler, de gamle er flyttet 
  over.  
 - Caritas St. Laurentius har flyttet inn. Bør skiltes med Caritas St. Laurentius. 
 - Alle rom blir tilgjengelige for menigheten, ingen rom avlåses. 
 - Caritas St. Laurentius lager leieavtale med St. Laurentius. 
 - Opparbeiding av P-plass i Cappelensgt. 5 kosta kr 200 000,- inkludert granitt,  
  asfaltering, gjerde, skilting etc. Merkede plasser er reservert de som arbeider i kirken 
  og Caritas. De har fått utdelt oblat. Gjester kan henvende seg til kirkekontoret for å 
  låne oblat som må returneres.  
 - Avtalen med Aleris (16 P-plasser) er reforhandlet og fortsetter fram til 31.12.2021. 
  Ny årsleie ble 1.7.18 økt  fra kr 80 000,- til 120 000,- i året.. Faktures 1.1. og 1.7. med 
  50% hver gang. Parkeringsplassene kan disponeres på lørdag og søndager såfremt 
  Aleris ikke bruker de selv. 

  Alarmavtale 
 - Tidligere alarmavtale er sagt opp, sparer oss ca. kr 12 000 i året.  

  Varmepumpe 
 - Venter på tibud på varmepumpe for Cappelensgt. 5, nede. 



Referat fra menighetsrådsmøte den 10.10.18 

 - Nytt fibernett for telefon og internett 
  er under installasjon 

Sak 48/18 Søknad om støtte fra Tyskland 
  Hilde kontakta økonom i OKB, Sindre-Jacob Bostad. Det er deres eiendomsavdeling 
  som kvalitetssikrer og utformer søknad.  Det må foreligge konkret prosjektbeskrivelse 
  og vedtatt budsjettforslag.  Vi ønsker å søke for ca. 3 år gamle prosjekt, utbygging av 
  prestebolig og klokketårn. 
   Hilde kontakter Sachut Annan som dengang var involvert.   

Sak 49/18 Innskrivning i kirkeklokke 
  Den mangler innskrivning. Før vi ber om forslag bør vi finne ut hva som står på den 
  eksisterende. Michal Jarosz undersøker.   

Sak 50/18 Vurdering av patronfest 26. august 2018  
  Teknikken fungerte ikke bra og den må kvalitetssikres/sjekkes i forkant neste  
  gang. Ellers vellykket. 

Sak 51/18 Allerhelgensfest (Halloween) for alle barn 
  Det blir allerhelgensfest for alle barn den 1. november etter messen kl 1800. 
  Det serveres kaker, brus og godteri. Barna oppfordres til å kle seg ut som helgen. 
  Kirken har noe klær til utlån. Festen avluttes kl 2000. Katekese og Agape er ansvarlig. 

Sak 52/18 Julefest for seniorer 
  Blir lørdag den 15.12. etter messe kl 1300. Sist var det vellykket og ca. 30  
  deltok. Agape og Menighetsrådet er ansvarlig. Menighetsrådet tar et arbeidsmøte for 
  planlegging og Urszula innkaller til møtet. 

Sak 53/18 Besøk/transport til eldre 
  Maria Legion har engasjert seg i besøkstjeneste og holder jevnlig kontakt med Sigurd  
  Jensen og datteren. Det jobbes videre for å utvide tjenesten 

Sak 54/18 Menighetens pilegrimsturer 2019 
 - Ministranttur til Polen i vinterferien, pater Zygmunt undersøker.  
 - Fellestur til Polen i 2019. Urszula og pater Zygmunt undersøker.  
   
  Eventuelt 

 - Ønske om knelebenk i benk ved orgel. 
 - Kaldt i grupperom 1 i Cappelensgt. 1, ventilasjonen må justeres. 

  

Velkommen til neste møte onsdag den 05.12.10. kl 19:00.  

Husk at kan et fast medlem ikke stille, må dere selv ta kontakt med sekretær, som innkaller 
varamedlemmer. 

Da jeg selv ikke kan være tilstede under dette møtet, ber jeg om at dere denne gang gir beskjed 
til diakon Mang Le Van. 
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