
Referat fra menighetsrådsmøte 03.09.2019

Møtedato: tirsdag 03. september 2019
Møtetid: kl.18:30
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 31/19 Godkjenning av innkalling. Denne ble
godkjent.
Sak 32/19 Godkjenning av referat. Dette ble godkjent.
Sak 33/19 Orientering fra sognepresten
• Liturgi

Vi mangler kirkelige assistenter, trenger to nye. Vi må tenke
på mulige kandidater.

• Støtte fra Bonifasiuswerke, Tyskland. 
Vi setter stor pris på støtten derfra. Vi fikk nesten 1,3 mill i
forbindelse med utbygging av presteboliger, reparatur av
kirketak og klokketårn. Dette betyr mye for vår økonomi.
Den er forøvrig stabil og under kontroll.

• Metodistkirken, Kongsberg. Det har blitt gjort en
tilsynsrapport og Metodistkirken har laget en oversikt over
ting av historisk verdi. Ting tar tid.

• Gjesterom er nesten ferdig.

• Nytt flygel er på plass.

• Starte opp barnekor. Medlemmer i menighetsrådet bør
tenke hvordan vi kan organisere voksen- og barnekor til
neste møte.

• Få på plass felles råd for ungdom- og barnearbeid.
Målsetning: få ungdommen mer aktive. Innkalle de som
jobber med barn og ungdom til møte. Kateketer, Olav,



Urszula Jaciszynm Mirek Bilek....
• Kirketaket. Har hatt lift, rensa taket, bytta vindu som var

lekk. Det er behov for å sette beslag på vinduene under
taket.

• Inngangsdører. Urszula innhenter tilbud på reparasjon og
følger opp.

• Vurderer nye knelebenker, faste i stedet for løse? Vi ser på
hva som finnes andre steder.

Sak 34/19 Vurdering av Madonnajubileet – og
patronatsfest.
• På grunn av litt forsinka avreise kom vi litt sent opp til

Madonnastatuen og feiringen hadde starta, men Zuzanne
sang vakkert og det ble en fin dag. Både biskopen fra
Tunsberg bispedømme og sogneprest i Sigdal, Lise Kleven,
koste seg sammen med oss med polsk grillmat. Neste år
satser vi på en felles tur for alle, og med prest. Vi kommer
tilbake med tidspunkt og detaljer.

• Patronatsfesten var vellykket, sognepresten var veldig
fornøyd! Agape gruppen var misfornøyd med koordinering
av matservering. Ta lærdom og forbedre neste år:
- Bedre koordinering grill – Agape (grillmat bør

leveres til de).
- Involvere ungdomsgruppa i leker for barn....
- Beholde felles feiring.

Sak 35/19  Hageprosjekt
• Pater Paulus foreslår at vi fjerner de to store tujatrærne til

venstre for inngansdør nede og lager en grotte med Maria
statue og rosebed. Menighetsrådet synes det er et flott
forslag.

• Det har blitt lagt ned ny isolasjon på oversiden av kirken,
sådd gress.

Sak 36/19 Nye lys i kirkerommet
Vi trenger bedre lys i kirkerommet. Det skal komme et nytt
tilbud med forslag til løsning i løpet av september. Pater
Paulus, Urszula og Zivile bestemmer.
Sak 37/19 Eldreomsorg
Caritas/NAV prosjekt for eldre ved Anna Khiem. Hun kjører



og henter nå flere eldre til messer, men hvordan kan vi nå fram
til flere? Mang ber Khiem kartlegge. I tillegg bør nasjonale
gruppene kunngjøre i kirken. Samkjøre henting. Pater
Aleksander kjører ut liste.
Sak 38/19 Dugnad og vedlikehold i høst

- Vaske bilder, tak og vegger i kirkerommet. Deretter
gulv. Skifer må vaskes og   impregneres. Hva
kan vi gjøre selv, hva trenger vi profesjonell hjelp til??

 Urszula og Michal kartlegger og deler inn i grupper.
- Vietnamesisk gruppe klipper/trimmer hekken nede i

høst. Ho Thi ansvarlig.
- Det må skiftes lyspærer i utelys, i våpenhus.... og

lagerrom nede må ryddes.
Sak 39/19 Forberedelse til advent og jul. Dette ble
utsatt til neste møte den 5.11.

 I tillegg blir det er arbeidsmøte den 5.11. og 10.12.
kl 18:30. Urszula er ansvarlig.
 
Møtet ble avsluttet kl 20:45.
 
Møtedatoer framover: 5.11., 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 5.11. kl 18:30 (merk nytt
tidspunkt)


