Referat fra menighetsrådsmøte 03.04.2019
Møtedato: onsdag 03. april 2019
Møtetid: kl.19:00
Møtested: Biblioteket

Referent: Hilde Schlaupitz

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, Michal Jarosz, Urszula
Andruchow, My Tuyet Ho Thi, Zivile Zuozaitene, Malgorzata K. Nilsen, Marie Rue og Hilde
Schlaupitz.
Forfall: Conny Balagat, Jan Sadlej, Adam Skorek

Møtet åpnet med felles bønn.
Sak 10/19 Godkjenning av innkalling. Denne ble godkjent.
Sak 11/19 Godkjenning av referat. Dette ble godkjent.
Sak 12/19 Orientering fra sognepresten
•
•

•
•

•

Metodistkirken Kongsberg: Den 8.4. er det et møte i Metodistkirken for å diskutere en
mulig overtagelse.
Påskevigilien på Kongsberg, Pater Johan Dumandan ønsker å feire Påskevigilien på
Kongsberg (20.4.). Han må samarbeide med Jodan Asibor, ansvarlig for filippinsk gruppe.
Hilde annonserer, det er på engelsk og interessant for flere enn filippinsk gruppe.
Økonomien i menigheten, denne er bedre enn før og menigheten vil støtte opp om felles
aktiviteter i de nasjonale grupper.
Invitasjon til Madonnajubileet den 22.6. Det er 10 år siden madonnaen i Eggedal ble
vigslet. Vi har fått invitasjon fra Sokneprest i Sigdal, Lise Kleven, til å delta i
gudstjenesten. Biskopen i Tunsberg bispedømme kommer. Hilde bekrefter at vi ønsker å
delta. Menighetsrådet må ha et planleggingsmøte etter vi får en offisielle invitasjon. Vi må
ha påmelding for å ordne transport.
Protestbrev til menigheten fra polsk gruppe med minst 400 underskrifter
Menighetsrådet lager en ny instruks angående søppel håndtering.

Sak 13/19 Ny situasjon i polsk gruppe etter p. Zygmunts flytting
Å miste p. Zygmunt betyr stor merbelastning for p. Paulus. I tillegg til Krzystof Kulawiak og
Czeslaw Osowicki skal Michal Jarosz bistå med hjelp.
Sak 14/19 Påskefeiring
•
•

•

•
•

Program for stille uke og påsken er avklart med p. Aleksander.
Økumenisk palmesøndag sammen med Bragenes fortsetter som før. De polske
katekesebarna forbereder ca. 200 palmegrener på lørdag 13.4. Mirek er ansvarlig for
musikk. Michal for høytalere.
Felles økumenisk korsvandring går dessverre ikke på grunn av tidspunkt, men Trond
Aaring deltar for menigheten. Vi fortsetter med egen korsvandring på langfredag etter
norsk messe
Til Agapemåltid skjærtorsdag skal alle inviteres, også polsk guppe. Påmelding til Agape.
Uheldig at klokkeslett for polsk messe 2. påskedag er byttet.

Sak 15/19 Påskepynting i kirken
•

Polsk gruppe er ansvarlig for blomster Skjærtorsdag og til Påske. Etter påske skal Urszula
lage en plan for blomsterpynting. Personen skal kobles sammen med Thi.

•

Jesu Grav og ekstratabernakelet skal bytte side, grunnet mye 'trafikk' og forstyrrelse foran
tabernakelet...Mang avklarer for ansvarlige folk.

•

Korsvandring på langfredag. Meditasjonene blir på norsk, men stasjonene skal nevnes på
flere språk. Mirek er ansvarlig for sang.

Sak 16/19
Belysning i kirken
Et firma har kommet med forslag/tilbud på belysning. Strukturern beholdes. Menighetsrådet
gir p. Paulus enstemmig ansvar til å håndtere saken. Urszula og Zivile ser på planen sammen
med han. Det utseendemessige, ikke det tekniske.
Sak 17/19

Menighetens pilegrimsturer 2019

•

Det var ikke stor nok interesse for turen til Wroclaw.

•

Det blir tur til Madonnajubileet i Eggedal den 22.6.

Sak 18/19
Søknad om støtte fra Tyskland
Hilde tar kontakt med Sindre Jacob Bostad, økonom i OKB. Det er de som sitter på planer og
underlag og også de som sender søknad på vegne av menighetene.
Sak 19/19

Evaluering av dugnad og ministranttur til Polen

•

Det var få som møtte opp til dugnad sist. Vi gjentar med ny felles vårdugnad
mandag den 8.4. kl 17:00. Det må kunngjøres i kirken.

•

Ministrantturen til Polen var meget positiv og de ble godt kjent med hverandre.

Møtet ble avsluttet kl 21:00.
Neste møte blir tirsdag den 4.6. kl 19:00

