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Referat fra menighetsrådsmøte 03.03.2020 
Møtedato: tirsdag 03.mars 2020 

Møtetid: kl.18:30 

Møtested: Biblioteket 

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le Van, Urszula 
Andruchow, Conney Balagat, Jan Sadlej, Zivile Zuozaitene, Michal Jarosz, 
Elisabeth Marie Rue,Trond Aaring, Petter Pham. 

Forfall: Malgorzata K. Nilsen, My Tuyet Ho Thi, Adam Skorek, Hilde 
Schlaupitz 

Møtet ble åpnet med felles bønn 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling Denne ble godkjent 

Sak 02/20 Godkjenning av referat Dette ble godkjent 

Sak 03/20 Orientering fra sognepresten: 

• Bispe visitas som skulle vært 19.januar ble avlyst. 
• Menighetens statistikk 2019: 

- Medlemmer: 9259 
- Barnedåp: 52 
- 1. kommunion: 50 
- Konfirmasjon: 35 
- Katekese: ca.300 barn( polske, litauiske og felles/norsk) 

• Fra pater Aleksander: 
- Polske konfirmasjon: 06.juni  
- 1.kommunion: 24.mai kl.13:00 
- Polsk retrett: 27-29.mars  

• Kirkebenker: sognepresten takker MR for gode råd til fargevalg av 
knelebenker. Det var vellykket! 

• Cappelensgt.5: For katekesens skyld jobber menigheten og i samarbeid 
med OKB for å finne gode løsninger slik at vi raskt kan igjen ta i bruk 
bygningen. 

• Diakon Mang Le Van har nå gått av pensjon og er utnevnt administrasjons 
assistent. 

• Sogneprest takker menighetsrådet for god innsats gjennom perioden. Alle 
nasjonale grupper har fått sjelesørger og får støtte fra menigheten for å 
styrke fellesskap. Det er nødvendig å holde orden på messer og aktiviteter 
av alle nasjonale grupper. 
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Sak 04/20 Menighetsrådsvalg periode 2020-22 Trond Aaring orienterer: 

• Valgkomite består av Trond Aaring(moderator), diakon Mang og Mirek. 
• Valgdatoene er fastsatt: 25-26/04 og 02-03/05 
• Alle nasjonale grupper kan stille hver max.3 kandidater til valget. Det skal 

være balanse i menighetsrådet med en valgt representant fra hver nasjonal 
gruppe. Menighetsråds medlemmer bør være mer synlige ved f.eks. å 
delta i høymesser. 

• Instruks om menighetsråds valg vil bli delt ut til valgkandidater. 

Sak 05/20 Evaluering for julefeiring 

• Adventsaksjon- Petter Pham fra Dueflokken orienterer: 
- Årets adventaksjon innbragt kr.15.131.- og er sendt til Caritas. 
- Dueflokken fikk penger fra Frifond pålydende kr.9698.- som 

ungdommene bruker til sine aktiviteter (paintball, spill, innkjøp av 
pledd..)  

- De får prosjektstøtte fra NUK og bruker den til aktiviteter. 
- De ønsker et fast sted i Cappelensgt.5 som de kan bruke som sitt 

tilholdssted til aktiviteter. De kan bidra til for å opprettholde stedet. 
Menigheten ser muligheten til et slik sted i kjelleren under 
Cappelensgt.5. 

- De ønsker å kunne få med konfirmanter inn i Dueflokken. 
• Julemiddag for seniorer: Det var mange flere deltagere i år. Vi fikk gode 

tilbakemeldinger om god mat/drikke og underholdning av polske 
musikere. 

• Juletrepynting: vietnamesisk gruppe. Julekrybbe: polsk gruppe. 

Sak 06/20 Evaluering- fetetirsdag, planlegging-Agape måltid, påskenattsfest 

• Fetetirsdag: Det var meget god oppslutning. Til sammen ca.155 påmeldte, 
ca.140 kom. Flere nasjonale grupper deltok i år og de tok med seg sine 
nasjonale retter. I forbindelse med Drammen katolske grovbrød holdt 
Morten Egeberg et miniforedrag om fasten. Dette synes mange at det var 
fint og at vi burde holde en slik tradisjon i fremtiden. 

• AGAPE måltid: Agape gruppen hadde ansvar i fjor. De blir spurt å ta 
ansvar i år også. 

• Påskenattfest: Etter midnattsmessen inviteres menigheten til fest i 
menighetssalen. Hvem tar ansvar? 

Sak 07/20 Program for påskefeiring 2020 

          -    Palmesøndag: palmeprosesjon feires sammen med Bragernes menighet 
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-   Skjærtorsdag: polske gruppe ønsker å bli invitert til felles feiring 
- Langfredag:Vi har korsvandring rundt kvartalet kl.17:00. Innkalling 

nasjonale grupper til møte for å dele oppgaver i deltagelse. 
- Økumenisk korsvandring kl.11:00: Vi sender om mulig en delegasjon. 

Sak 08/20 Ombyggingsprosjekt Cappelensgt.5 

• Urszula ble spurt å være med på bygge-vedlikeholds komité. Hun 
aksepterte. 

• Jan Sadlej orienterer: Spiraltrappen på vestfasade passer ikke til på grunn 
av omfang. Han finner ny løsning og legger den frem for byggekomiteen. 

• Menighetsrådet er enstemmig enig i å jobbe og finne løsninger for 
Cappelensgt.5. 

Sak 08/20 Vårdugnad og vedlikehold 

• Kirkerom: Jan har ansvar for rengjøring av kirkerom i høyde(tak, treverk) 
• Menighetssal: Inngang- gamle tepper blir skiftet ut med annet som er lett 

for rengjøring. 
• Ytterdørene: De må vedlikeholdes eller frontene skiftes ut. 
• Gulv: Michal og Krzysztof har ansvar. 
• Dugnad utendørs: 27.03. Kunngjøring og liste. 

Sak 09/20 Internasjonaldag 2020 

• Internasjonaldag 31.05 
• Kunngjøring etter påske. Møte med representanter fra nasjonale grupper. 

 

Møte ble avsluttet kl.20:00 

Neste MR møte 05.05.20 kl.18:30 

 

Referent: diakon Mang Le Van (i Hildes fravær) 

 

PS: Melding fra sognepresten: Grunnet pandemien blir alle planer for 
menighetens liturgi og aktivitet avlyst eller utsatt inntil videre. 

 

   


