
St. Maria menighet, Askim 

Referat fra menighetsrådsmøte 12.12.12 

 

Til stede: Michał Babinski, Arne Larsen, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, Małgorzata Jożwicka, Jolanta 

Navdahl, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 

 

 

 

15-2012 Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

16-2012 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

17-2012 Aktiviteter 

Adventshelg, juletrefest. Lørdagen (15.12.12) starter med mulighet til skriftemål kl. 

10.30. P. Roman og ytterligere en prest kommer til å delta i tillegg til p. Piotr. 

Caritasgruppe/karitativt arbeid. Caritas jobber internasjonalt og ønsker at menighetene 

engasjerer seg mer i slik aktivitetet. Det er dessuten behov for en mer organisert 

virksomhet overfor ensomme, fattige og eldre i menigheten. Menighetens konto nr. 

1100.30.09078 kan brukes til å samle midler til slikt arbeid. Det virker usikkert hvor 

mange det er mulig å få med på slik frivillig innsats. 

En annen idé er å drive norskkurs for personer som ikke har bodd så lenge i 

Norge/Askim. Et slikt tiltak krever forpliktelser fra deltakerne, en viss betaling og 

kunnskap om offentlige støtteordninger.  

 

 

18-2012 Finansrådssaker 

Nye regler for kommunaltilskudd. OKB som er eier av kirkene, overtar fra 01.01.2013 

ansvaret for bygninger og kommunale avgifter, forsikring etc. Offentlige tilskudd går 

også til OKB, som utbetaler midler tilbake til menighetene etter en fast fordelingsnøkkel 

innenfor de midlene som er igjen etter at utgiftene er betalt. 

Mottatt medlemsoversikter fra OKB. Vår menighet har pr. 01.12.12 til sammen 1369 

medlemmer. Totalt i landet er det 126.000 katolikker, drøyt 2,5% av befolkningen. 

Ved søknad om støtte til menighetsbladet arrangerte banken en Facebook-avstemning 

som utløste kr 3000 i støtte. Kanskje kan en lignende aksjon gjøres for å skaffe midler til 

større prosjekter; pater foreslo bl.a. trappeheis eller rullestolrampe til underetasjen. 

 

 



 

19-2012 Eventuelt 

Laila fortalte fra Peru, hvor hun var i 2,5 uker fram til 09.12.12 for å besøke skolen som 

organisasjonen Svalene har ansvar for. 

Dato for neste menighetsrådsmøte: 16. januar 2013. Deretter 13. februar. 

 

Askim, 12.12.12 

Med vennlig hilsen 

 

Vidar Olaussen (sign.) 


