
Referat fra menighetsrådsmøte 04.06.2019

Møtedato: tirsdag 04. juni 2019

Møtetid: kl.19:00

Møtested: Biblioteket Referent: Hilde Schlaupitz

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, kapellan Aleksander Pilat, Michal 
Jarosz, Urszula Andruchow, My Tuyet Ho Thi, Zivile Zuozaitene, Jan Sadlej, Malgorzata K. 
Nilsen, Cony Balagat og Hilde Schlaupitz.

Forfall: Ingen

Møtet åpnet med felles bønn.

Sak 21/19 Godkjenning av innkalling. Denne ble godkjent.

Sak 22/19 Godkjenning av referat. Dette ble godkjent.

Sak 23/19 Orientering fra sognepresten

 Caritas aktiviteter
Prosjekt for eldre, presentasjon ved Anna Khiem.
Caritas har i tillegg til sine andre faste aktiviteter starta et prosjekt for eldre i samarbeid
med NAV, de bidrar økonomisk i ett år, dvs. fram til 01.02.2020. Målsetningen med
prosjektet er å kartlegge eldres behov. Det er mange ensomme, noen demente. Hun har
funnet 25 stykker som hun prøver å motivere, også til å delta i messe ved å tilrettelegge,
sørge for transport osv. NAV støtter ikke transportkostnader, noe sognepresten mener
menigheten bør gjøre.
Au-pair informasjonssenter for au-pairer og vertsfamilier.  Drop-In i åpningstiden på
tirsdager kl 11:00 – 18:00 og torsdager 14:00 – 18:00. Informasjon på engelsk om
rettigheter, lønn, men også sosialt samvær, bli kjent med andre. UDI har gitt et tilskudd på
kr 90 000,- .
Norskkursene og Mødre i sentrum (strikke/skravle) kursene fortsetter som før.

 Aleksander Pilat, tidligere utnevnt til sjelesorger for polsk gruppe, ble i brev av 15.05.19
fra Biskop Bernt utnevnt til kapellan med full stilling i St. Laurentius menighet.

 Regnskap 2018 er positivt.
Sognepresten ønsker å investere i et godt flygel og fikk Menighetsrådets godkjenning.

 Metodistkirken Kongsberg: Den var et hyggelig møte den 8.4.  i Metodistkirken for å
diskutere en mulig overtagelse. Slike ting tar tid, vi venter og håper det går bra.

 Protestbrev til menigheten fra polsk gruppe
Det er laget ny instruks for håndtering av søppel. Ragn Selles bekrefta at den store
beholder med restavfall sorteres hos de.  Det gjelder ikke matavfall som må i egen
container. På kjøkken trenger vi ingen beholder for papir. Her skal det være 3 beholdere,
for restavfall, matavfall og plast. Mang retter opp i instruksen.

 Vedlikeholdssaker:
Cappelens gate 5: Brannvarsler må på plass og det gjenstår noe arbeid i kjøkken og i
gjesteleilighet.
Taklekkasje i alterkuppel:   Ser ut som om vindu må skiftes. Inngangsdøra til kirken må



også vedlikeholdes. Jan Sadlej sjekker og kommer med forslag til hva som bør gjøres og 
hva det vil koste.

Sak 24/19 Vurdering av påske- og konfirmasjonsfeiring

 Økumenisk palmesøndag sammen med Bragenes fortsatte som før. Alt fungerte under
prosjesjonen, men bare katolikker deltok.. Politiet stoppet til og med trafikken.

 Ifølge Trond Aaring var det en fin felles korsvandring.
 Biskop Bernt uttalte at han var meget fornøyd med konfirmasjonsfeiringen. Agape gjorde

en god jobb.

Sak 25/19 Menighetens internasjonale dag den 09. juni.

Arrangementskomiteen, Agape, Caritas og mange frivillige er involvert i forberedelsene. 
Hilde lager et referat fra dagen

Sak 26/19  Corpus Christi – 1. kommunion-feiring og felles prosesjon

 Corpus Christi (Festen for Kristi legeme og blod) feires søndag 23.6. Dagen er også
menighetns 1.kommunionsdag.  Høymesse blir  en stor feiring for 1.kommunikanter,
etterfuglt av eukaristisk prosesjon og menighetens fest.

 Polsk gruppe kan ha eukaristisk prosesjon på torsdag den 20.6., men høytiden skal bli
feiret på søndag sammen med hele bispedømmet.

Sak 27/19 Madonnajubileet 22. juni i Trillemarka

Invitasjon til Madonnajubileet den 22.6. Det er 10 år siden madonnaen i Eggedal ble 
vigslet. Menigheten har fått invitasjon fra Soknepresten i Sigdal, Lise Kleven, til å delta med 
to katolske bønner i en kort gudstjeneste (15 min) oppe ved Madonnastatuen kl 12:00. 
Biskopen i Tunsberg bispedømme kommer.  Hilde bekrefta at vi deltar, kunngjør på 
Kongsberg. Polsk gruppe har to busser og deltagere fra Kongsberg bør kunne sitte på med fra 
Hokksund??? Hilde avklaer med Urzsula. Vi må framstå som en gruppe katolikker under 
jubileet...

Sak 28/19 Patronfest 2019 – Dato og feiring

St. Laurentius patronfest blir søndag 25.8. Festen begynner med prosesjon med St. 
Laurentius figur og felles høymesse kl 11. Etter høymessen blir menighetens fest. MR og 
Agape gruppe har ansvar. Egen polsk messe blir utsatt til senere på dagen. 

Sak 29/19 Avslutningsfest lørdag 15. juni

Alle frivillige som har vært aktive i menigheten inviteres. Urszula eller Mang sender 
invitasjon. Festen begynner etter kl 17.00. 

Sak 30/19 Søknad om støtte fra Tyskland
Etter mange forsøk i å få tak i Sindre Jacob Bostad, økonom i OKB, fikk Hilde bekreftelse fra
Anne-Mette Ringdal. Hun hadde snakka med Sindre Bostad som følger opp saken med støtte 
fra Bonifasiuswerke. Mona Fallin bekrefta tidligere at det han som sitter på planer og 
underlag og bare han som sender søknad på vegne av menighetene. 

Møtet ble avsluttet kl 21:00. 

Neste møte blir tirsdag den 3.9. kl 18:30 (merk nytt tidspunkt)

http://drammen.katolsk.no/referat/InternasjonaldagiStLaurentius.pdf

