
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 24.04.13 

 
Til stede: Michał Babinski, Rafał Laczek, Ivanka Vučić, Anna Eidsaa, Jolanta Navdahl, José 
Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 
 
11/13  Godkjenning av dagsorden 

Enstemmig godkjent. 
 

12/13  Godkjenning av protokollen  

Enstemmig godkjent. 
 
13/13 Loppemarked 27. og 28. april 

• Klargjøring og istandsetting fredag 26.04.13 fra kl. 18.00.  
• Åpen kafé under loppemarkedet.  
• Rydding mandag kl 17.00. Rester etter loppemarkedet og annet søppel kjøres på fyllinga. 

Roy Hagen og Vidar Olaussen tar oppgaven. 
 
14/13 Aktiviteter 

• Konfirmasjon 4. mai kl. 11.00. Msgr Huynh Tan Hai meddeler fermingens sakrament til 9 
konfirmanter. 

• 1. hellige kommunion 19. mai (1. pinsedag) kl. 12.30 på norsk (8 barn) 
kl. 15.00 på polsk (8 barn+2 i Polen) 

• Menigheten mener at det ideelle er å ha 1. kommunion felles i selve høymessen, ikke i 
egne messer for ulike grupper. 

• Avslutning katekese 1. juni kl. 11.00, messe med dåp, deretter grillfest. 

• Valfart Mariaholm 24 aug. (23.-25. retrett på Mariaholm under ledelse av en gruppe 
lekfolk fra Polen). 

 
15/13 Eventuelt 

• Ungdomstreff: Meget vellykket seminar med NUK sist helg. Innholdsrikt og lærerikt, fine, 
ansvarsbevisste og engasjerte ungdommer. 

• Besøk av biskop Sommerfeldt: Onsdag formiddag 24.04.13: Besøk av Borg biskop, Atle 
Sommerfeldt, i forbindelse med visitas i Askim menighet (DNK). Til stede fra St. Maria 
menighet var også menighetsrådets leder, Laila Frøyset. 

• Caritas rådsmøte: Finner sted 27.-28.04.13. Laila Frøyset deltar. 

• PRO-møte: Fant sted første helg i mars. Laila avgir melding i neste møte. 
• Garasje: Askim kommune v/enhet byggesak og regulering glemte å få med søknaden til 

politisk behandling 17. april. Tas i stedet opp 29. mai. 



• 9. mai, Kristi Himmelfartsdag: Åpning av Bretvedt kirke som St. Johannes evangelisten. 
Vår menighet gir en gave, kr 3000. 

• Synspunkt: Det har vært nevnt at det iblant kan være vanskelig å høre hva som blir sagt 
i kirken. 

• Mottatt fra biskop Berislav: 13 bøker med forbønner for hele året redigert av msgr. 
Torbjørn Olsen. 

 
 
Neste møte: Onsdag 5. juni etter messen, bespisning på Efesos. Egenandel kr. 100.  
 
 
Askim, 24.04.13 
Med vennlig hilsen 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


