
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 25.09.13 

 

Til stede: Arne Larsen, Rafał Laczek, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar 

Olaussen. 

 

 

Saker, drøftelser og vedtak: 

21/13 Godkjenning av dagsorden 

Enstemmig godkjent. 

 

 

22/13 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

23/13 Aktiviteter. 

Evaluering av forberedelse til valfarten 24.08.13: Ca 300 mennesker deltok, blant dem 

ganske mange unge. Valfarten ble en fin opplevelse for alle. 

Arrangementet ga gode inntekter for menigheten, men medførte også en del 

ekstraarbeid for mange medlemmer. En varm takk til alle som medvirket med 

servering og praktisk hjelp. 

 

Loddsalg: Lotteri har vært varslet siden forrige menighetsrådsmøte, men det ble vedtatt å 

utsette dette for å skaffe større gevinster og forlenge salgsperioden. Saken tas opp 

igjen i neste møte. 

 

Kirkekaffe til fast tid: Det ble foreslått å servere kirkekaffe hver 3. søndag i måneden. 

Servering skjer også ute på kirkebakken. Loddsalg ved eget bord samtidig med 

kaffeserveringen i lotteriperioden. Ansvaret for kirkekaffen går på omgang etter en 

liste. Ordningen tas opp til ny drøftelse. 

I første omgang vil det bli skaffet en fruktkurv som kan loddes ut ved kirkekaffe etter 

messen 20. oktober. Rafał tar ansvar for kaffe og servering; Laila sørger for å skaffe 

fruktkurv. 

 

Caritas-gruppe i menigheten: Caritas vil gjerne at det opprettes lokale grupper for aktiviteter 

og omsorgsarbeid. Ovennevnte forslag om regelmessig organisert kirkekaffe 

samsvarer godt med denne tenkemåten. 

Dette blir mer og mer aktuelt fordi familier som geografisk tilhører andre katolske 

menigheter i Follo-området, foretrekker å komme til Askim i forbindelse med 

katekese. 

 

 

24/13 Byggesaker m.m. 

Garasje: Er under bygging. Tilsagn om €14.900 fra Bonifatiuswerk når byggingen er ferdig. 

 

Regnskapsoversikt: Regnskap pr. 31.08.13 viser et overskudd på kr. 192.000. 



 

 

25/13 Eventuelt 

a) Caritas søndag 29.09.13. Messen begynner kl. 13.00. Kollekten går til Caritas. 

b) Menighetens geografiske område omfatter siden mai 2013 også Hemnes i Høland. 

Hjemmesidene må oppdateres med denne opplysningen samt med ny kontaktperson 

for Lukas. 

c) Dato for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 20.11.13. Servering: Arne. 

 

 

Askim, 25.09.13 

 

Vidar Olaussen 

sekretær 


