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St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 10.10.12 
 
Til stede: Michał Babinski, Arne Larsen, Małgorzata Jożwicka, AnnaEidsaa, Rafał Laczek, Jolanta 
Wacko, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar 
Olaussen. 
 

 
Sognepresten takker det avtroppende menighetsrådet for innsatsen og det gode samarbeidet i 
forrige periode. Videre ønsket han det nye menighetsrådets medlemmer velkommen i tjenesten 
og lykke til i arbeidet for menigheten. 
 

Saker, drøftelser og vedtak: 
1. Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 

2. Godkjenning av protokollen. 
Enstemmig godkjent. 

 
3. Konstituering av nytt menighetsråd, valg av leder, nestleder og sekretær. 

Valg av leder og representant i Pastoralrådet. Valgt ble Laila Frøyset. Enstemmig. 
Valg av nestleder. Valgt ble: Arne Larsen. Enstemmig. 
Valg av sekretær. Valgt ble: Vidar Olaussen. Enstemmig. 
Representasjon ved møte i Pastoralrådsmøte 27.-28.10.12 i leders sted: Roy Hagen. 

 
4. Åpning av "Troens År", se vedlegg fra OKB utdelt i møtet. 
 
5. Katekese og andre aktiviteter 

Planen for høstens katekese inneholder i tillegg til aktivitetsplan en hel del stoff om 
Troens År. 
Det foregår i høst opplæring i flere grupper, bl.a. en gruppe på polsk. Pater har ansvaret 
for opplæring av førstekommunionsbarna og konfirmantene.  
Invitasjon til kateketutdannelse ved MF er mottatt i posten. 

 
6. Finansråd 

Etter paters ønske er det oppnevnt et finansråd beståede av: Adam Babinski, Samuel 
Harding, Vidar Olaussen. Sistnevnte fungerer også som menighetsrådets revisor. 
I denne forbindelse ga pater en del informasjon om menighetens økonomiske situasjon. 

 
7. Eventuelt 

a) Invitasjon fra Vår Frue menighet i Porsgrunn til pilegrimstur til Trondheim ved 
Olavsdagene 2013. 
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b) Invitasjon til samlinger med Legfransiskanerne i St. Halvard kirke i Oslo 25. okt. og 
ellers annenhver torsdag. 
c) Div. andre invitasjoner og tilbud. 
d) Behov for innkjøp av nye trådløse mikrofoner. 
e) Utdelt fra pater skriv om oktober - rosenkransmåneden. 
f) Menighetsbladet til jul har innleveringsfrist på innholdsstoff 14. november. 
g) Informasjon om Informator Katolicki, polskspråklig magasin utgitt i Norge. 
h) Det er observert vann på gulvet i vestenden av kirken. Det oppstår små lekkasjer på 
nye steder, og pater vil be byggmester Steinar Heller foreta en sjekk av bygget. 

 
Neste møte: Onsdag 14. november kl. 19.00. 
Ansvar for enkel kaffeservering går på omgang med 2 medlemmer pr. møte. 
 
 
Askim, 10.10.12 
 
Vidar Olaussen 
referent 


