St. Josef katolske menighet
Haugesund
Referat fra møte i menighetsrådet – 22.03.2018
Tilstede: p. Joseph Lam Cong Luong, Barbara Buczynska, Petter Steen jr., Gemma Gina Heggebø, Lech
Czerwinski, Dorota Wachura, Paulina Olbrys, Trong Dinh Tran.
Forfall: p. Oskaras Volskis, Ketirense Kalstveit
Sekretær: Aida Cano
Saksliste:
Sak 1 Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.
Sak 2 Info fra
 For å planlegge sitt sølvjubileum som prest ønsker pater Joseph å få vite fra biskopen om han
skal fortsette som sogneprest i Haugesund eller ikke. Petter Steen foreslo at menighetsrådet
skulle sende sitt ønske til general vikar om at p. Joseph skal fortsette i Haugesund.

Sak 3 Info fra p. Oskaras:
 Han var ikke til stede.
 Lech informerte for p. Oskaras at han ønsker å bli flyttet til andre menighet etter
sommeren.
 P. Joseph kommenterte at han ikke har fått noen melding fra OKB om dette. Derfor vi må
vente til Biskopens har bestemt noe.
Sak 4 Info fra menighetssekretær: Ingen informasjon.

Sak 5 Representant i Haugesund økumenisk råd.
 Petter har vært representant for menigheten i HØR og ønsker at en annen person kan ta sin
plass. Derfor vil pater Joseph invitere en av medlemmene i menigheten til å overta rollen
for å være som representanten for St. Josef menighet.
Sak 6 Menighetsråds valg for perioden 2018-2020.
 Vi trenger 3 personer for å sitte i valgkomiteen. Komiteen skal ha ansvaret for at valget
gjennomføres på em korrekt måte.
 Pater Joseph ønsker at komiteen lager en prosedyre for valgene i framtiden.
 Trong har ansvar for å finne medlemmer til valgkomiteen, slik at den kan finne kandidater
til neste menighetsråd.
Sak 7 Eventuell:
 Trong skal til PRO-møte 21-22 april
 Caritas årsmøte blir 01-03.juni. Ikke bestemt hvem går.
 03.juni Kristi legeme og blod fest. Vi ser nærme neste møtet.
 Menighetsrådsmøtene til 03.mai og 05.april blir avlyst. I stedet for dem finner vi ny dato
torsdag 26.april.
Referent:
Aida Cano 22.03.2018

