Referat fra MRs møte 15.september 2020
Møtetid: 15.09 kl.18:30
Møtested: Menighetslokale- Bibliotek

Referent: diakon Mang Le Van

Tilstede: sogneprest Paulus Y Pham, diakon Mang Le van, Urszula Andruchow,
Conney Balagat, Jan Sadlej, My Tuyet Ho Thi, Adam Skorek, Zivile Juozaitene,
Marie Elisabeth Rue
Forfall: Hilde Schlaupitz, Michal M.Jarosz, Malgorzata K. Nilsen

Møte åpnes med felles bønn.
Sak 17/20 Innkalling godkjent
Sak 18/20 Referat godkjent
Sak 19/20 Orienteringer fra sognepresten:
• Sogneprest leste biskop Bernt Eidsvigs brev hvor pater Adam Wróblewski
blir utnevnt til «ansvarende for polsk sjelesorg i St. Lauentius menighet i
Drammen». Sogneprest har hatt et møte med både den gamle polsk
sjelesørger p.Aleksander og p.Adam for å forsikre om fin overtagelse av
pastorale tjenester for polsk gruppe i St. Laurentius.
• Pater Adam disponeres menighetens bil med reiser mellom Drammen og
Stabekk.
• OKB krever at alle som arbeider med barn og ungdommer i menigheten
skal levere politiattest.
• Konfirmasjon og 1.kommunion: Tross strenge smittevernregler har
menigheten klart å gjennomføre konfirmasjons og 1.kommunionsfeiring i
trygge omgivelser. Det ble delt opp grupper i to omganger. Polske gruppe
gjennomført 1.kommunions feiring men ikke konfirmasjon i år.
• Urszula sammen med sogneprest orienterer:
- Nytt teppe i lik farge med interiør var på plass. Det ble godt dekket
rundt alteret og trappetrinnene og delvis midtgangen.
- Gamle hekker utenfor menighetslokalet ble fjernet og erstattet med
fine brosteiner. På grunn av fuktighet som samles ved siden av
garasjen ble det lagt en stentrapp som gir bedre drenering.

Sak 20/20 Oppdatering om coronasituasjon
1

• Sogneprest mener at liturgi er viktigst. Derfor må menigheten oppfylle
alle smittevernregler og krav fra helsemyndigheten. Det er fortsatt høy
risiko med smittefare både lokalt og ellers i landet.
• Menighetslokale er fortsatt stengt for kirkekaffe. Grupper som vil bruke
lokale må selv ta ansvar og følge opp smittevernregler.
• Alle oppfordres til å bidra med slik at vi overholder smittevernregler når
vi oppholder oss i kirkerommet og i menighetslokale.
• På grunn av flere messer i sognekirken blir det ingen kapasitet for
messefeiring på søndager i Kongsberg.
Sak 21/20 Eventuell åpning av katekese og andre samlinger
• Katekese: Vi har gått inn for å åpne katekese for konfirmasjons og
1.kommunions klasser med oppstart 03.10. Konfirmasjonsundervisning
vil foregår i kirkerommet og 1.kommunion i menighetssalen.
• Nasjonale grupper må selv ta ansvar for sin egen katekese.
• Polsk gruppe i sin katekese har til sammen delt opp i 6 grupper i
1.kommunion og 2 grupper i konfirmasjon.
Sak 22/20 Status av Cappelensgt.5
•

Diakon Mang rapportere om Cappelensgt.5: Arkitekt fra OKB var på
befaring og tatt noen utmålinger. Senere sendte han revidert
søknadstegninger som skal sendes til kommunen for saks behandling.
Byggekomite med fullmakt fra sognepresten er underrettet om saken.

Sak 23/20 Overtakelse av Metodistkirke i Kongsberg
• Hilde i sitt fravær sendt et brev til sogneprest om overtagelsen.
Her siteres det fra brevet:
« Overtagelse er 01.10 kl.16:00. Sindre-Jakob Bostad, Hai Nam Vy fra
OKB og Khai fra Notodden og meg deltar…
Det er mye som skal gjøres med kirken…
Tidsplan styres av OKB. Det gjelder økonomisk og juridisk…
Det blir sannsynligvis en sogneadministrator og ikke sogneprest.
Vi er invitert til Metodistenes siste gudstjeneste 20.09 kl.11:00 med
konfirmasjon. Jeg og Kirsti deltar. Ellers er vi ikke informert om
framdriften.»
Sak 24/20 Evaluering av patronatfest
Dessverre på grunn av coronasituasjon ble årets patronatfest feiret på en
enkelt men verdig måte. Kirkerommet ble fint pyntet. Dominika hadde
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hovedansvar for blomster med god assistanse fra Urszula. Fullverdig
liturgi med forskjellige nasjonale musikalske innlegg.
Eventuelt:
Vi har fått tipset at vår kjære menighetsråds moderator Urszula Andruchow
fyller 60 år denne måned og derfor vil vi gjerne overraske henne med en liten
tilstelning. Det passer godt med tidspunktet og blomsterbukett, champagne ble
handlet inn. Nestemoderator Conney viste sin bakekunst med en velsmak
verdens beste kake i tillegg en nydelig pyntet bursdagskake tryllet frem av
Jeevees fra filippinsk gruppe. Mange gode ord ble sagt om og til bursdagsbarnet
og tror at hun ble litt rørt. Vi i menighetsrådet takket henne for den kjempe
innsats og arbeid hun har lagt ned for menigheten og ønsket henne lykke til
videre i livet. Det ble en spesiell og hyggelig kveld for menighetsrådet etter
møtet.

Møtet ble avsluttet kl.20:00 og litt lengre.

Neste møte blir 17. november 2020 kl.18:30 (Obs! Møtet blir utsatt)

Referert av diakon Mang Le Van (i Hildes fravær)
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