Referat fra møte i Menighetsrådet søndag 6 Juni 2016

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
Sak 2: Informasjon ved Pater Lukacs. Han skal dessverre reise fra Haugesund i August. Hvor han skal
til blir offisielt fra tirsdag 07.06.
I perioden 30.06 til 19.07 skal Pater Taddeuz feire messe på polsk og engelsk.
Det er utnevnt ny kapellan til St Joseph menighet. Det er Pater Oscaras. Han skal forholde seg til
polsk og litauisk gruppe i menigheten henholdsvis 50 % på hver gruppe.
Pater Joseph kommer tilbake den 01.09.
Vedlikehold av kirken og menighetshuset:
Tårnet i kirken må repareres i løpet av høsten 2016. Menigheten har god økonomi nå og dette kan
være en god tid å få arbeidet utført. Man kan eventuelt søke OKB om økonomisk støtte til dette
arbeidet.
Hoveddør til menighetshuset må også skiftes innen utgangen av 2016. Den som er der nå er ikke tett
verken for vind eller regn.
Avslutningsfest for ministrantene skal være på Høie lørdag den 18.06. Det blir avreise
kl. 11.00 på formiddagen.

Sak 3: Valg til menighetsrådet.
I valgkomiteen sitter Olaf Kolstø, Maria Barrera og Thor Pham.
Alle kandidatene som er spurt har svart ja med unntak av en kandidat som skal forespørres av
valgkomiteen. Det er en representant fra de ulike etniske grupper. Pater Lukasc mener vi må
forespørre en kandidat også fra Odda. Hvis man spør en fra filipinsk og en fra polsk gruppe kan de
møte annenhver gang. Dette kan være gunstig med tanke på den lange reisen fra Odda.
Valgperioden blir satt fra søndag 12.06 til søndag 19.06 slik at flest mulig får anledning til å stemme.

Neste møte: Maria Barrera tok opp saken med å få system på kjøkkenet og system i rengjøring av
kluter, mopper og håndklær.
Vi må også organisere dette med dugnad høst og vår slik at dette arbeidet ikke alltid utføres av de
samme trofaste personer.
Referent Tone Sydnes

