Referat fra menighetsrådsmøte 17.11.2021
Møtetid:`kl.18:45
Møtested: Biblioteket/ menighetssalen
Tilstede: sogneprest pater Paulus Y Pham, kapellan pater Adam Wroblewski,
diakon Mang Le Van, Urszula Andruchow, My Tuyet Ho Thi, Jan Sadlej, Zivile
Juozaitene, Adam Skorek.
Forfall: Conney Balagat, Michal M.Jarosz.
Møtet åpnes med felles bønn.
Sak 23/21 Innkalling godkjent
Sak 24/21 Referat godkjent
Sak 25/21 Sognepresten orienterer:
• Bibliotek: Trond Jørgensen har fortsatt styring og driftsansvar for
menighetens bibliotek. Det har kommet ønske om å kjøpe inn bøker for
nasjonale grupper. Bøkene med nasjonale språk bør fordeles, plasseres og
tydelig merkes for lett tilgjengelighet.
• Aktiviteter: Theresa Jee har startet sitt arbeid som koordinator for
menighetens aktiviteter. Det prioriteres fellesgruppen, men nasjonale
grupper kan også få støtte fra menigheten.
• Menighetslokaler: Det er hovedsakelig ikke til utleie. Menighetens
medlemmer, etter behov, kan søke om å få låne eller leie med redusert
pris.
• Opprydding etter felles dugnad har vært bra men det ønskes å ha en bedre
driftskontroll.
• Kirkerom: pater PY ønsker å ha en full oversikt over bruk av kirkerommet
til enhver tid. Prioritering for bruken er sakramentale feiringer.
Sak 26/21 Felles dugnad- Urszula orienterer:
•
•
•
•

Bra fremmøte på dugnads dag.
Kirkekvartalet ryddet for løv og grener. Lager ryddet for uønsket ting.
Bord og stoler i menighetslokalet renset.
Det er stort ønske at alle grupper som bruker lokalet skal ta ansvar og
holde orden etter bruk.

Sak 27/21 Advents feiring
• Adventskrans: Urszula tar ansvar.
• Adventsaksjon: Ungdomslag Dueflokken har ansvar. De arrangerer
kirkekaffe etter høymesse i 4 advents søndager til inntekt for de fattige
ungdommer i DR Kongo. Menighetsrådet hjelper til ved behov. Adam
Skorek (1 kake-19.12).
• Completorium- i samarbeid med Bragernes menighet. Datoene er: 01.12,
08.12, 15.12, 22.12 onsdager Kl.21:00 i vår kirke.
Sak 28/21 Julemiddag for de eldre
• Lørdag 11.12: Messe kl.13:00. Middag kl.15:00.
Sak 29/21 Jule feiring
• Det blir ikke satt opp juletre i alterkoret i år som de forrige år. Liturgisk
feiring ble forstyrret.
• Julekrybben i år blir som i fjor. Det vurderes å bygge julekrybbe utendørs.
Polsk gruppe kan ta ansvar for det. Urszula undersøker om eksisterende
julekrybbens figurer kan stå ute i kuldegrader.
• Polsk gruppe ordner og pynter juletrær utendørs(Krzysztof?)
• Blomster dekorasjon: Dominika
Møtet avsluttet kl.20:00
Neste møte:
Diakon Mang Le Van ref.

