Menighetsrådsmøte 17.12.2020 (istedenfor møte 17.11.2020 som ble utsatt)
Møtested: Menighetssal- Bibliotek
Møtetid: kl.19:00
Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, p. Adam Wroblewski, diakon Mang Le
Van, Urszula Andruchow, Conney Balagat, Jan Sadlej, Michal M.Jarosz, Adam
Skorek
Forfall: Hilde Schlaupitz, Malgorzata K.Nilsen, Zivile Juozaitene, My Tuyet
Ho Thi.
Møte åpnes med felles bønn.
.
Sak 24/20 Innkalling godkjent
Sak 25/20 Referat godkjent
Sak 26/20 pater Adam Wroblewski ble presentert for menighetsrådet og han
ønskes velkommen til St.Laurentius menighet som polsk sjelesørger.
Sak 27/20 Orientering fra sognepresten:
• P.PY presenterte årets Juleprogram. Men det er usikkert hvordan man kan
gjennomføre det i år på grunn av pandemi. Vi holder oss oppdatert med
smitteverntiltak fra kommune og bestemmer deretter. Alternativet er å
feire messe med tillatt antall deltagere i kirkerommet og samtidig opprette
en direkte overføring av messen i menighetssalen slik at de fleste kunne
følge med. Pater Adam feirer julemesse på polsk på Julaften.
Sak 28/20 Status Cappelensgt.5
• Etter et møte med biskop Bernt den 16.des. der blant annet deltok OKBs
økonom Sindre-Jakob Bostad, eiendomssjef Hai-Nam Vy, Joakim Utne
fra OPAK, pater Paulus Y, menighetsråds moderator Urszula, Caritas
leder Trond Aaring og diakon Mang angående situasjon om Cappelensgt.5
har Urszula følgende orientering:
¤ Etter pålegg fra OKB sommer 2019 måtte menigheten stenge 2.etg i
Cappelensgt.5 for bruk. Dette har skapt store problemer for
menighetens katekese aktiviteter.
¤ Gjennom hele året 2019 og 2020 har eiendomsavdelingen i OKB
engasjert arkitektfirma Andberg-Moum Hemsen for å planlegge,

undersøke og utrede før man kan sende søknad til kommune for
bruksendrings tillatelse. Dette arbeid har foregått frem til OKB sendte
et teknisk rådgivningsfirma OPAK i oktober 2020 til Cappelensgt.5 for
ny utredning. Etter rapport fra dette firma bestemte OKB ved økonom
Sindre-Jakob Bostad at Cappelensgt.5 skal umiddelbart stenges.
Urszula og menighetens byggekomite etter befaring i Cappelensgt.5
diskuterte og konkluderte at bygget kan rehabiliteres med en betydelig
lavere kostnad enn den OKB har antatt. Firmaet OPAK antar at en full
rehabilitering ville i grov beregning komme på kr.26 millioner. OKB
derfor vil skrinlegge rehabiliteringsplan og heller satse på et nytt bygg
som totalt vil koste ca. kr. 28 millioner.
¤ Menigheten kan tenke seg et nytt bygg, men vi må ha finans i orden.
Dessuten må menighetsrådet få være med på planlegging. Fordeling av
ansvar og finansiering til et nytt bygg mellom menigheten og OKB må
være tydelige og avklart i fremtiden.
• Biskop Bernt vil ha et nytt møte med oss om denne saken i januar.
• Pater PY:
- Han understreket at han i 2017 ble bedt å komme til St,Laurentius
menighet som sogneprest. Menigheten hadde da på den tid et gjeld på
5.mill kroner, men menighetens aktiviteter opprettholdes og utvides
selv med gjeld. Menigheten har nå en bra økonomi.
- Når det gjelder saken Cappelensgt.5 gir pater PY diakon Mang,
menighetsrådets representanter Urszula og Jan Sadlej fullmakt til å ha
direkte kontakt med OKB og eiendomsavdeling.
Møtet avsluttet kl.20:00

Diakon Mang Le Van(i Hildes fravær)
Referent

