
Rapport fra Askim menighet for 2012 
 
Registrerte katolikker: 1 384 
Konfirmasjon:      9 ungdommer  
Første kommunion:      14 barn 
Barnedåp:     8 barn 
Død:    4 
Utmeldte:    3 
 
Messe på norsk hver søndag kl. 12.30 og onsdag kl. 18.30. 
Religionsundervisning for barn 1. og 3. lørdag i mnd. begynnes med messen kl. 11.00 
Konfirmantundervisning på onsdager kl. 17.00. 
Kontortid: onsdager kl. 16.00 – 18.00.  
 
Året i år har bydd på mange muligheter.  

• I begynnelsen av året har vi fåttl bispevisitas 22. januar 2012 Biskop Bernt Eidsvig 
visiterte for andre gang vår menighet,.  

• Vi har arrangert retrett, loppemarked, basaren, pilegrimsvandring, adventshelg og 
juletrefest. 

• 30. september har vi holdt valg til menighetsrådet, som ble konstiturt 10. oktober på 
sitt første møte, leder ble valgt Laila Frøyset, nestleder Arne Larsen og sekretær Vidar 
Olaussen. Øvrige medlemmer i menighetsrådet: Michał Babinski, Małgorzata 
Jożwicka, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Wacko, Jolanta Navdahl, José Richard 
II Reyes, Roy Hagen, Ivanka Vučić, Lilly Nguyen, My Trang Tran. 

• Etter reglene har vi konstituert finansråd, som består av Sognepresten p. Piotr 
Sylwester Pisarek OMI, Adam Babinski, Samuel Harding, Vidar Olaussen. 

• Anna K. Harding fortsetter som leder for barnegruppe og for ungdomsgruppe ble 
valgt Tommy Phan. 

 
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.  
 
Regnskap 2012: 

Takket være bidrag fra OKB på kr 150.000 til garasje viser regnskapet et overskudd på 
hele 294.260. Av byggelånet gjenstår nå en restgjeld på kr. 728 990 til banken i tillegg 
til et rentefritt lån på kr. 1 000 000 til Oslo Katolske Bispedømme. Banklånet vil være 
nedbetalt i løpet av 2015.  

 
Budsjett 2013: 

Forslag til budsjett forelå; budsjettet balanserer med kr 970.000. Dette inkluderer 
varslet bidrag fra Bonifatiuswerk.  

 
Vi ønsker alle sammen i menigheten riktig velsignet påskehøytider.   
 
Mvh 
Menighetsrådet  
 


