
Referat fra menighetsrådsmøte 06.02.2019 
Møtedato: onsdag 06. februar 2019 

Møtetid: kl.19:00 

Møtested: Biblioteket                                      Referent: Hilde Schlaupitz 

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, Urszula Andruchow, Conny 
Balagat, Zivile Zuozaitene, Malgorzata K. Nilsen, Jan Sadlej, Adam Skorek, Anne-Marie 
Egeland og Hilde Schlaupitz. 

Forfall: p.Zygmunt Majcher, Michal Jarosz, My Tuyet Ho Thi, 

Møtet åpnet med felles bønn. 

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling 

                  Denne ble godkjent 

Sak 02/19 Godkjenning av referat 

                  Denne ble godkjent 

Sak 03/19 Orientering fra sognepresten 

• Statistikk pr. 31.12.18 til OKB: 
St. Laurentius menighet har totalt 9259 katolikker. I 2018 ble 51 spedbarn døpt, 
pluss 6 større barn. Voksen dåp var 2. Konfirmasjon: 33. 1. kommunion: 57. 
Ektevielser: 4.  7 døde. 28 kateketer underviste. I den norske/polske 
barnekatekesen deltok 285 barn. Menigheten har 30 frivillige ansatte. Kirkelige 
assistenter er 6. Eventuelt ekstra-kommunionsutdelere i fremtiden. Ministranter ca 
40 – 50. 

• Ministranttur til Polen fra 25.02. – 01.03.2019. P. Paulus og p. Zygmunt har 
planlagt sammen og p. Zygmunt skal lede turen og blir med på reisen. 

• Ny kirkeklokke. Mangler elektrisk synkronisering. Anette Hauge og Trond 
Aaring skriver et takkebrev til Bonifatiuswerket som har støtta økonomisk. 

• Caritas. Er i en veldig god utvikling. Skal i tillegg til sine mange faste aktiviteter 
starte et prosjekt for eldre i samarbeid med NAV. Anna Khiem er ansvarlig. Hun 
skal presentere prosjektet i neste menighetsrådsmøte. 

• Rettelse til siste punkt i referat fra menighetsrådsmøte 05.12.2018. 
Brev fra Trond Aaring og Annette Hauge. De presiserer at bestilling av mat den 
17.11.2018 var til en sammenkomst i Drammen og Omegn tros- og 
livssynsgruppe. Det hadde ingen ting med Caritas å gjøre. Trond Aaring bestilte på 
vegne av sin rolle som St. Laurentius utsending til møtene. Menighetsrådet 
beklager misforståelsen!  

• Metodistkirken på Kongsberg. Hilde Schlaupitz har sagt fra om at vi kan være 
interessert i å overta kirken, men økonomien i OKB er anstrengt. Fram til 
sommeren skal det føres statistikk over antall besøkende på alle messer. 

• Fetetirsdag. Vi skal prøve å ha en forsamling for menigheten før fastetiden 
innledes. Agapegruppe organiserer. 

• Trosopplæringskurs. Egil Olaussen har starta kurs for konvertitter. Det holdes 
hver fredag kl 1800. Det er to som har bestemt seg for å konvertere, og to som 
vurderer. Kurset er åpent også for andre. Det skal kunngjøres. Påmelding går 
gjennom sogneprest.   



Sak 04/19 Vurdering av julebord for seniorer – julefeiring – juletrefest 

• Neste gang settes grense for seniorer til 70 år for deltagelse på julebord. 
• Julekrybbe er mye jobb, men den var veldig fin. Vurderer å ha en ute ved trappa. 

Neste gang ønskes det litt mindre farge på juletrepynten og mindre pynt i kirken. 
• Juletrefesten ble litt hektisk. Neste gang bør menighetsrådet planlegge litt bedre og 

ha et grovt programm.  

Sak 05/19 Fasteaksjonen 2019. Vi støtter fasteaksjonen til Caritas, Kvinner i Kongo.  
I henhold til vedtekter går 50% av inntekter fra utlodding og kollekt til Caritas 
sentralt, og 50% til Caritas lokalt.   

Sak 06/19 Planlegging til økumenisk palmesøndag og felles korsvandring 

• Økumenisk palmesøndag sammen med Bragenes fortsetter som før, og vi avslutter 
i egen kirke. Trenger flere sanghefter til prosesjonen. Conney snakker med Mirek 
om musikken. 

• Felles korsvandring kan vi dessverre ikke være med på da tidspunktet ikke passer. 
Vi fortsetter med vår egen korsvandring på langfredag etter norsk messe 

Sak 07/19 Besøkstjeneste/transport for de eldre. Vi jobber videre med dette, men nå   
avventer vi Anna Khiem's framdrift hos Caritas. 

Sak 08/19 Pilegrimstur for menighet 

• Urszula jobber med å få på plass tur til Wroclaw fra 20.05. – 24.05.19 Frist for 
påmelding vil være til Urszula eller Mang innen 28.02. Turen må kunngjøres og 
markedsføres. Hilde kunngjører for Kongsberg og omegn via facebook side.  

Sak 09/19 Vedlikeholdssaker: taklekkasje, sentralstøvsuger, dugnad på våren... 

• Taklekkasje må vente til våren og snøen har gått. 
• Sentralstøvsuger skal nå virke bra. 
• Vi skal ha innedugnad. Dato blir 1.3. kl 1830, etter messen.  Det skal ryddes på 

lager, hver gruppe går igjennom sitt skap. De skal bruke sine skap som er merket 
med nasjonal gruppe... Mang innkaller en representant fra hver gruppe som har en 
aktivitet. Det skal stille minst 10 personer. 

• Vårdugnaden må vente til snøen har gått. 
• Handicap WC fungerer ikke. Jan ser på saken 
• På kjøkkenet: oppvaskmaskin, skal vi investere i ny... bedre luftavtrekk... 
• Urszula sier at mikrofoner piper under polske messer. Må finne en løsning. 
• Det er kjøpt inn en oppvaskmaskin og vask til Cappelens gate 5. Skal den 

installeres? Pater Paulus ser på dette.  

Eventuelt: 

• Diakon Mang meddeler menighetsrådet om uttalelser fra medlemmer i 2 grupper 
på Facebook som ikke stemmer med katolske tro og kirkens lære. Vi er bekymret 
over dette. Fortsetter dette, må vi uttale oss 

Møtet ble avsluttet kl.20:45  Neste møte 03. april   

 

Ref. Hilde Schlaupitz               


