St. Josef katolske menighet
Haugesund
Referat fra møte i menighetsrådet – 24.09.2018
Tilstede: p. Joseph Lam Cong Luong, Petter Steen jr, Trong Dinh Tran, Andre Karstein, Espen Olsen, Liza
Subingsubing, Jone Abotnes.
Forfall: p. Wojciech Knutelski, Paulina Olbrys, Tina Vuong.
Sekretær: Aida Cano
Saksliste:
Sak 1 Innkallingen og referatet fra siste MR-møte ble godkjent.
Sak 2 Info fra p. Joseph:
 Pater Joseph informerte om vedlikeholdsarbeidet i kirken har begynt mens det stanses på grunn av
uværet.
 At det neste som blir reparert, er vinduene på menighetshuset.
 Pater Joseph kommenterte at kanskje i sted å ha felles messe i Visnes, kan vi ha en Kulturdag i
menigheten. Peter foreslo at å tenke på å leie Vår Frelse kirke for den. Vi kommer til den saken
seinere.
 Pater Joseph informerte at pater Valdemaras, litauiske prest, skal feire messe på litauisk hver 4 lørdag i
måned.
Sak 3 Info fra Petter:
 Vi venter svar på tillatelsesforespørselen til å parkere rundt kirke på søndagene.
Sak 4 Info fra menighetssekretær: Ingen informasjon.

Sak 5 Eventuell:





Andre lurer om de er mulig å ha en ekstra messe på søndag kl.18. Det kan bli vurdert gjennom en
stemning på Facebook.
Paulina vil planlegger å feire allehelgensdag med barn lørdag 2. november
Espen tok initiativ til å installere en sensor på kirken som skal kontrollere automatisk varmen inne
kirken. Den skal hjelp til å holde en stabil temperatur.
Dato for:
 Julebord: Fredag 14.desember
 Pater Joseph sin 25 år jubileums som prest skal feires 24.august.2019
 Kulturdag dato: Vi kommer på den seinere.


Ny møtes dato:
- Tirsdag 23.oktober kl.18.30
- Tirsdag 20. november kl.18.30

Referent:
Aida Cano 24.09.2018

Kjære pater Joseph, pater Wojciech og alle andre!
Det blir med dette kalt inn til møte i menighetsrådet tirsdag 23. oktober klokka 18.30, rett etter
kveldsmesse. Vi har disse sakene til behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenning av innkalling og referat.
Nytt fra pater Joseph.
Nytt fra pater Wojciech.
Nytt fra Aida.
Viktige datoer for resten av høsten.
Møte i Pastoralrådet.
Eventuelt.

Forfall kan meldes til Aida. Vel møtt, alle sammen!
Beste hilsen
Petter Steen jr.
Leder i menighetsrådet

