St. Josef katolske menighet
Haugesund
Referat fra møte i menighetsrådet – 04.01.2018
Tilstede: p. Joseph Lam Cong Luong, Trong Dinh Tran, Paulina Olbrys, Barbara Buczynska, Ketirense
Kalstveit, Petter Steen jr., Gemma Gina Heggebø.
Forfall: Lech Czerwinski, Dorota Wachura, p. Oskaras Volskis.
Sekretær: Aida Cano
Saksliste:
Sak 1 Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.
Sak 2 Info fra
 P. Joseph informerte at vi venter på en elektrisk kontroll for å sikre menighetshusets tilstand.
 P. Joseph vil begynne med en hjelpekampanje i vår nettside med tanke på å skysse folk til
søndagsmesse. De kan gi oss beskjed om de trenger hjelp for å komme hit eller de kan hjelpe
med å kjøre noen. Det ble bestemt å kunngjøre dette på polsk, engelsk og norsk gjennom
nettsiden vår.
 P. Joseph vil ha hjelp med å aktivisere finansrådet. Han ønsker at de medlemmer av
menighetsrådet sender melding til Petter om hva de synes om finansrådets oppgaver og hva de
innebærer.
 Peter Steen har på vegne av menigheten vært i kontakt med Haugesund kommune for å se på
om det finnes enkle tiltak som kan iverksettes uten at disse er å se på som vesentlige
fasadeendringer som ville vært søknadspliktige. Byantikvar Eriksen var på befaring i kirken
torsdag 4. januar og gav oss gode råd. Pater Joseph Petter har også orientert byantikvar Eriksen
om mulig fremtidig prosjekt for å utvikle kirken og menigheten.
Sak 3 Info fra p. Oskaras:
Han var ikke på sted. Ingen sak.
Sak 4 Info fra menighetssekretær:
 Hans Einar kan ha norskkurs igjeng i menigheten. Paulina skal kunngjøre det på polsk nettside.
Vi venter for å høre om detaljer.
Sak 5 Eventuell:
 Trong informerte at våre konfirmanter deltok i Caritas adventaksjon og fikk å samle litt over
kr6000. Konfirmantene vil takke for den hjelpen som fikk fra alle i menigheten
i neste
kunngjøring.
 I sommer skal vi ha menighetsråds medlemmers valg. Vi skal se nærme på den i mars.
 Katekeselærermøte: lørdag 10.mars kl.09.00-12.00. Emne: Materialer som vil brukes eller kan
brukes i katekeseundervisning.
Thuy, Trong og Aida skal arrangere. Petter og pater Joseph planlegger emnet.

Menighetsrådsmøte- Kalender 2018:
-Torsdag 08.02 kl.19
-Torsdag 08.03 kl.19
-Torsdag 05.04 kl.19
-Torsdag 03.05 kl.19
-Torsdag 07.06 kl.19
Referent:
Aida Cano04.01.2018

