
Referat fra menighetsrådsmøte 05.11.2019 

Møtedato: tirsdag 05. november 2019 

Møtetid: kl.18:30 

Møtested: Biblioteket                                      Referent: Hilde Schlaupitz 

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, Urszula Andruchow, My Tuyet Ho Thi, 

Zivile Zuozaitene, Cony Balagat og Hilde Schlaupitz. 

Forfall: Michal Jarosz, Jan Sadlej, Malgorzata K. Nilsen 

Møtet åpnet med felles bønn. 

Sak 40/19  Godkjenning av innkalling. Denne ble godkjent. 

Sak 41/19  Godkjenning av referat. Dette ble godkjent. 

Sak 42/19  Orientering fra sognepresten: 

• Aleksander Pilat fratro som menighetens kapellan den 01.10. Han fortsetter som polsk 

sjelesorger i Drammen og Larvik.  

• Nytt telefonnummer til menighetskontoret er: 310 03 190. 

• Vi har fått ny kopimaskin (leases). Grupper og andre som har behov for å bruke den vil få tildelt 

en kode. 

• Brannvarslingssystem for Cappelensgate 5. OKB skal sende oss et forslag til løsning. 

• Valgkomiteen. De jobber med ekstra-regler for MR's valg. Regler ble sendt til OKB og godkjent 

av biskopen.  

• Nye katolikker: To stykker skal opptas den 8. desember.  Ytterligere tre stykker påskeaften.  

• Søknad til biskop om to nye kirkelige assistenter. Det gjelder Morten Egerberg og Johny 

Balagat. 

Sak 43/19  Adventaksjonen 

Ungdomslaget er ansvarlig for de fire søndagene. Lederen Peter Pham koordinere med Urszula og 

Theresa. En av de fire søndagene skal ha et spesielt tema. 

Sak 44/19 Program og feiring av julehøytid 2019 

 - Julekrybbe: Polsk gruppe er ansvarlig. 

 - Juletre: Filippinsk gruppe er ansvarlig for tre og pynting (husk ikke blinkende lys). 

 - Blomster foran alteret: Urszula utpeker en hovedansvarlig. 
Til bønnevake med kirkemusikk kl 23.00 på julaften koordinerer Urszula musikken. Hun innkaller kor 

og organister til et planleggingsmøte. 

Til juletrefesten den 5.1. ber Hilde Ingrid Jørgensen om å forberede leker til barna. Som konger 

foreslår vi Gudmund, Mang og Mark. 

 

Sak 45/19 Julebord for eldre og eldreomsorg 

Dato for julebordet blir 14.12. kl 15:00. Mang sender ut invitasjon. Pater Aleksander har laget liste. 

Han gir antallet til Urszula. Matservering diskuteres i arbeidsmøte den 3.12. kl 19:30. Urszula 

innkaller til møtet. Anna Khiem, Theresa og ungdomsgruppa deltar. Avklare mat,, hvem gjør hva osv. 

Sak 46/19 Planlegging for Visitas 19. januar 2020 

Dette utsettes til møtet den 7.1.2020.  

Sak 47/19  Korsamarbeid – Evt. Felleskor – Barnekor 

Teste ut det å synge noe sammen før midnattsmessen på julaften. Urszula snakker med Waldemar. 

Fint om han vil jobbe mot et felleskor.  

Barnekoret til polsk gruppe synger under polske messer. Vil barna synge norske sanger... 

Organister må av og til øve i kirken. Det må være til faste tider og må avklares med pater Paulus. 



Sak 48/19 Fellesråd til ungdoms- og barnearbeid 

Det blir innkalt til et møte hvor alle ansvarlige for ungdoms- og barnearbeid deltar. De skal enes om 

en felles strategie for aktiviteter. 

Sak 49/19 Skinnedekking til kirkebenker 

Sognepresten har fått fargeprøver og vi bestemte oss for Bordeaux (vinrød) farge for knelebenker.  

 

Sak 50/19 Vurdering og planlegging til dugnad og vedlikehold 

Å engasjere profesjonell hjelp blir dyrt så vi prøver å gjøre det selv. Vi leier lift og finner en med 

sertifikat til å håndtere den. Bør koordineres med skifting av lyspærer. Pater Paulus gir Urszula 

beskjed når han vet når det skal gjøres.   

 

Møtet ble avsluttet kl 20:45. 

 

Møtedatoer framover: 7.1.,  3.3., 5.5., 20.6. kl 18:30.  Siste møte før sommeren, og også sommerfest 

for de frivillige, blir den 20.6. etter messen kl 13:00. 

 

Neste møte blir tirsdag den 7. januar kl 18:30  


