Referat fra Menighetsrådsmøte 18.03.2021.
Møtested: Menighetssal- Bibliotek
Møtetid: kl.19:00
Tilstede fysisk: sogneprest Paulus Y Pham, p. Adam Wroblewski, diakon Mang
Le Van, Urszula Andruchow og Hilde Schlaupitz
Tilstede digitalt via direkte overføring: Conny Ballagat, Jan Sadlej, Zivile
Juozaitene og Malgorzata K. Nilsen
Forfall: My Tuyet Ho Thi og Adam Skorek.
Møte åpnes med felles bønn.
Sak 01/21 Innkalling godkjent
Sak 02/21 Referat fra ordinære og ekstraordinære møter godkjent
Sak 03/21 Orienteringssaker fra sognepresten/administrasjonen
• Liturgimusikk: Edrian Esmina, som er ferdig med master i musikk, blir
ansatt som musikkansvarlig for menighetens liturgi. Sammen med kantor
Ingri Jørgensen og Conney Ballagat, har Edrian arbeidet for å utvikle
liturgisk musikk både for felleskor og engelsk kor. Det er planer om å
opprette ungdoms- og barnekor så snart koronarestriksjoner er over.
• Regnskap/økonomi 2020: Tross Coronas situasjon, er menighetens
økonomi stabil, ikke underskudd, og vi kan fortsette driften som før.
• Status Pater Adam som menighetens kapellan er at vi venter på beskjed
fra bispedømmet.
• Caritas, Cappelensgate 5. Igjen tillat til bruk. Caritas har bedt
menighetens administrasjon å se på vedlikeholdssaker, brannsystem etc.
Se neste punkt og vedlegg fra Mang, som er byggekomiteens leder.
Sak 04/21 Rapport om Cappelensgate 5, oppdatering nåværende status
Diakon Mang, leder for menighetens byggekomitee ga en fullstendig orientering
om historikk og status (Se vedlegg 1).
Rett før jul 2020 ble sognepresten beordret om å stenge Cappelensgate 5.
umiddelbart. Dette skapte en uholdbare og vanskelig situasjon for de som
arbeider for Caritas, frivillige og lønnede.
Etter jul tok Caritas kontakt med kommunen. De fikk vite at det ikke var
kommunen som ønsket å stenge kontoret, og at det fremdeles kunne brukes. Det
ble sendt brev til biskop Bernt Eidsvig (se vedlegg 2) som resulterte i en

gjenåpning av Caritas kontoret.
Sak 05/21 Coronasituasjonen- vurdering av tiltak i menighetens liturgi
Det er utfordrende, men vi tilpasser oss de pålagte smittevernsreglene og
fortsetter med strømming av messer på søndager. Det gjelder polsk messe kl
09.00. Høymesse kl 11.00 og messe på engelsk kl 13.00. Mer profesjonnelt
utstyr installeres i kirken for å forbedre kvaliteten.
Sak 06/21 Planlegging til påskefeiring
Alle arrangement med fysisk deltagelse er forbudt, men direktesending er tillatt.
Ingen konkret plan for den stille uke og påskefeiring, men sogneprest og Pater
Adam diskuterer mulighet for alle liturgiske feiringer blir direktesendt via
menighetens Youtube konto.
Velsignelse av påskematen, viktig for menighetens polske medlemmer, vil
foregå som en slags drive-in, eller langsom kjøre forbi velsignelse. Folk må bli
sittende i bilene. Pater Adam vil vurdere saken.
Innvendig skal kirken pyntes som vanlig til påsken.
Sak 07/21 Årets 1. kommunion og konfirmasjon feiring
Dette vet vi ennå ikke noe om, kommer an på fremtidige smitteverntiltak.
On-Line undervisningen fortsetter
Venter på en godkjenning fra biskopen på at Pater Adam får fullmakt til å foreta
konfirmasjon.
Sak 08/21 Vårens dugnad
Ute: Vi ønsker å rydde litt før påske. Urszula ordner med 3 – 4 personer.
Inne: Senere, dette avhengig av smittevernsituasjonen og restriksjoner.
Sak 09/21 Nye menighet i Kongsberg
Byggearbeider for å tilpasse kirken starta brått. Disse vil nok pågå fram til
vigsling som er planlagt den 15.8.
Kostnader går på OKB
St. Laurentius vil gi en gave til dattermenighet og saken blir diskutert når tiden
er inne.

Eventuelt
I disse spesielle tider må vi sende mer felles messer. Påskenatt blir felles.
Møtet ble avsluttet kl 20.15.

Hilde Schlaupitz
Referent

Nåværende status for Cappelensgate 5
Det har vært kompliserte forhold og ustabile status angående bruk av
Cappelensgate 5 i det sist, men vi får håpe problemene er over slik at
menighetens aktiviteter ikke blir hindret og kan gå sin gang etter Coronas
restriksjon.
Grunnet økende behov for menighetens bruk har sognepresten med biskopens
samtykke siden 2018 tatt tilbake bygningen, til tross for tap av leieinntekt med
kr.100.000 årlig. For å tilpasse katekesebruk og andre aktiviteter ble rommene
pusset opp både i 1.og 2.etasje, mest av frivillige arbeid fra menigheten med
polsk gruppe i spissen. Caritas St. Laurentius har også fått lov til å benytte
lokalet for å utvide sin virksomhet ved å inngå en leiekontrakt med menigheten.
Som bidrag fra menigheten til diakonale arbeid drevet av Caritas er leiepenger
gitt tilbake til Caritas som drivsmidler. Siden har Caritas St. Laurentius på vegne
av og i samarbeid med menigheten fullført mange sosiale og pastorale oppdrag
her i byen.
Etter overtagelsen har Cappelensgate 5 vært satt under oppsyn og ansvar av
menighetens bygningskomite ledet av diakon Mang. Vi prøvde å holde kontakt
med kommunen for å oppfylle alle forskrifter fra myndigheten inntil vi oppdaget
at juridisk fullmakt for Cappelensgate 5 var tatt fra oss, og vi måtte altså gå
gjennom eiendomsavdeling i Oslo.
Uventet fikk menigheten 1.oktober 2020 fra økonom Sindre-Jakob en uforståelig
melding med pålegg om å stenge Cappelensgt 5 umiddelbart med begrunnelse
om fare for helse, miljø og sikkerhet. I denne sammenheng sendte økonomen en
kopi av søknad til Bonifatius Werk i Tyskland hvor St. Laurentius menighet ba
om penger fra Tyskland for reparasjonsprosjekt som kostet 284.890 EUR
(omtrent 3 millioner norsk kroner). Denne søknaden, som allerede var sendt til
Tyskland august 2020, hadde bygningskomiteen ingen kjennskap til og var ikke
undertegnet av sognepresten eller biskopen. Senere ba økonomen sogneprest å
underskrive et dokument fra Tyskland for at 10.000 EUR kan bli overført av
Bonifatius Werk. Menighetsrådet og Finansrådet har ved en uttalelse (s.
vedlegg) frarådet sogneprest å undertegne dokumentet.
Den 17. desember 2020 hadde menigheten et møte med økonom Sindre-Jacob
og eiendomsfolk fra bispedømmet ledsaget av biskop Bernt Eidsvig, hvor vi var
orientert om at Cappelensgt 5 har ørlite sjanser for å få godkjent av kommunen
med bruksendring, og dermed la de frem to alternativer: Full rehabilitering som
vil koste kr.26,6 millioner eller nedrivning og nytt bygg som er priset til kr.28,5
millioner.

Lille julaften 2020 fikk sognepresten et beslutningsmandat fra biskop Eidsvig
der han beordret sognepresten til å stenge Cappelensgt 5 umiddelbart.
Bestemmelsen var gitt videre til gruppene og Caritas St. Laurentius måtte
kansellere alle aktiviteter rett før julen, og Cappelensgt 5 har siden stått tomt.
Etter julen hadde Caritas leder kontaktet med kommunen og fått vite at det var
ikke kommunen som ønsket å stenge kontor til Caritas St. Laurentius, og
Cappelensgate 5 fremdeles kunne brukes som kontoret.
Caritas St.Laurentius med leder Trond Aaring i spissen og sammen med sitt styre
sendte et brev (s. vedlegg) til biskop Bernt Eidsvig angående Caritas kontor og
tjenester. Caritas er faktisk under leiekontrakt med menigheten med
oppsigelsestid på 6 måneder. Oppropet som antageligvis har skapt en bølge av
nødlidende skrik og som har resultert i at biskopen har gitt Caritas St Laurentius
tillatelse til å gjenåpne kontor og dermed sine aktiviteter.
Dette er det status til Cappelensgate 5 som vi kjenner til per dags dato.

