
ST. BARBARA MENIGHET 

REFERAT MØTE I MENIGHETSRÅDET   23.11.2021 

Til stede: Pater Khiem, Urzula Jaciszyn, Adam Jachimowicz, Hilde Schlaupitz, Jodan Asibor, Khai Quang 
Tran, KirsQ Rogstad 
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1. Valg 

Som leder ble valgt Hilde Schlaupitz. 

Nestleder, Khai Quang Tran  

 KirsQ Rogstad 

Valget var enstemmig. 

2. Ak&viteter 

Følgende akQviteter planlegges imjuleQden 

2.1 Patronabest for St. Barbara, 4.12 feires påfølgende søndag, 05.12 

Det blir kirkekaffe eder høymessen. Pater Khiem besQller kake. De som ønsker å komme Ql 
familiemessen kl.13.00 inviteres Ql kirkekaffe mellom messene. 

Det vil bli lagt ut informasjon om St. Barbara i kirken, 

 (ansvarlig Hilde) og på hjemmesiden, (ansvarlig Loke). 

2.2 Festen for St. Nicholas blir feiret med messe mandag 6.12 kl. 18.00. Eder messen blir det 
akQviteter for barna. Ansvarlig Hilde og Urzula. 



 Forslag Ql akQviteter: Barna lager hjerter som kan henges på juletreet. Pater Khiem gir hvert 
barn en gave. 

2.3 Festen for St. Lucia blir feiret med messe mandag 6.12 kl. 18.00. 

 Barn som ønsker det kan delta i lysprosesjon. Eder messen serveres Lussekader. Ansvarlig 
KirsQ  

2.4 Festen for Marias upledede unnfangelse feires med messe onsdag 8.12. Ansvarlig Pater 
Khiem. 

2.5 Julenovene, 9 dagers bønn før jul, feires med bønn eder messen i perioden 16.-24.12. Det blir 
messe i kirken hverdager kl.18. Søndag bes novene eder høymessen kl.11.00. Bønneteksten 
blir lagt ut på hjemmesiden, (ansvarlig Pater Khiem). Påminnelse om novene legges ut på 
Facebooksiden, (ansvarlig Loke). 

2.6 Roratemesse, messe i mørket, hver fredag morgen i adventsQden kl. 06.30. Felles frokost 
eder messen.  

 Ansvarlig for frokost: 3.12 – Jodan, 10.12 – KirsQ, 17.12 – Adam, 24.12 ? Påminnelse om 
morgenmesse og frokost legges ut på Hjemmeside /Facebookside (ansvarlig Loke). 

2.7 Dugnad for å gjøre stand julekrybbe og pynte juletre. Menigheten inviteres Ql dugnad 
mandag 20.12 eder messe kl. 18.00. 

 Spørsmål om vi også skulle ha juletre utenfor kirken. 

 Urzula besQller krybbefigurer fra Polen 

 Invitasjon Ql dugnad legges ut på Hjemmeside /Facebookside (ansvarlig Loke). 

2.8 Juledagsmesse med julefrokost eder høymessen. Julefrokost må planlegges nærmere. 
ansvarlig menighetsrådet. 

2.9 Juletrefest feires 08.01, som erførste lørdag eder Hellige tre kongers fest. Festen begynner kl. 
12.30 med messe og katekese. Arrangementet mangler ansvarlig. 

3. Dri.  

Vasking av kirken hver fredag eder messen. Det utarbeides vaskeliste. Invitasjon Ql menigheten om å 
skrive seg på listen. Det behøves 3 personer hver gang. Arbeidet esQmeres Ql å ta 1 Qme. 

Invitasjon Ql dugnad legges ut på Hjemmeside /Facebookside (ansvarlig Loke). 

4. Økonomi 

Menigheten har fåd Qlskudd fra menighetene i Porsgrunn og Drammen, (som St. Barbara menighet 
utgår fra) på Ql sammen ca. 3 MNOK. Det er gid starmlskudd fra OKB på 300 000 NOK. Disse 
midlene er øremerket Ql kirken og inventar Ql kirken. 

StatsQlskudd, som Qldeles basert på registrerte medlemmer i menigheten, utgjør ca. 700 000 NOK. 

Det bør utarbeides budsjed for de midlene som menigheten disponerer. 

Oppfordre menighetens medlemmer Ql å bidra via avtalegiro for å få en mer forutsigbar økonomi. 



Inntekter via kollekt har enda ikke stabilisert seg i et bestemt beløp. 

5. Katekese 

Det er behov for flere kateketer. Spesielt Ql konfirmantene. Oppfordre menighetens medlemmer Ql å 
melde seg for å bidra. Invitasjon legges ut på Hjemmeside /Facebookside (ansvarlig Loke). 

6. Liturgi 

Jodan spiller ved høymesser 

Oppfordre barn om å hjelpe Ql som ministranter under messer. Opplæring vil bli gid. 

Invitasjon legges ut på Hjemmeside /Facebookside (ansvarlig Loke). 

7. Blomster m.v. 

Oppfordre menigheten Ql å bidra som sakristaner. Hjelpe Ql med å ordne med blomster m.v før og 
eder messen. 

8. Forsangere 

Oppfordre menigheten Ql å bidra som forsangere. Øvelse på søndager 30 minuder før høymessen. 
Arbeide med å danne en mer permanent forsangergruppe. Arbeide med en løsning for 
informasjon om omkved slik at menigheten kan bidra akQvt ved omkved. Særlig vikQg ved 
lange omkved. 

9. Møtekalender 

Menighetsrådet besludet å avholde møter fast hver 2. Qrsdag i måneden. 

Neste møte blir 11. januar. 

10. Eventuelt 

Det arbeides jevnlig med ferdigsQlling av kirken. Kontroll av konstruksjonen på loWet fastslo at det lar 
seg gjøre å lage åpning mellom kontor og sal slik at man kan etablere godkjent rømningsvei, 
som igjen gjør det mulig å benyde salen på loWet Ql akQviteter. 

Kirkebenker forventes levert før sluden av året. 

Tabernaklet har kommet og vil bli installert. 

Biskopen har Maria-statue og Barbara-statue som vi kan få.  

Lysestaker, prosesjonskors og utstyr Ql minestrantene må kjøpes inn. 

Det er ønskelig med en kjøkkenøy på hjul som an benydes Ql servering og akQviteter. 

Det er ønskelig med en form for markering av alterplatået for å unngå å snuble over kanten. 



Det vil være behov for en vaktmesterordning for å ta seg av uteområdet med beplantning og 
snørydding samt innvendig vedlikehold. Menighetsrådet vil arbeide med å finne en løsning. 

 


