
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 20.11.13 

 

Til stede: Arne Larsen, Anna Eidsaa, Jolanta Navdahl, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr 

Pisarek, Vidar Olaussen. 
 

 

 

Saker, drøftelser og vedtak: 

26/13. Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

27/13. Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent.   
 
 

28/13. Arbeidsgruppe/finansråd/byggesaker. 

Garasje, parkeringsplass. Ny rutine for parkering; egen kartskisse er laget og lagt ut 

på hjemmesiden. Det skal vurderes om skilter skal bestilles. Det trengs 10 skilt à 50 x 

50 cm. Sekretæren innhenter priser. 

 

Forberede saker på forhånd. Det har vært foreslått at et arbeidsutvalg kan samles og 

behandle menighetsrådssakene på forhånd og utarbeide sakslisten til møtet. 

Sogneprestens erfaring er at det er vanskelig å få folk til å møte. Det er bedre at 

sakene sendes til menighetsrådet på epost på forhånd. Saker som skal behandles, må 

være meldt til sognepresten minst 8 dager før berammet møte. 
 
 

29/13. Aktiviteter. 

Basar, lotteri. 7 loddbøker er utdelt og er under salg. Ytterligere 3 ble fordelt under 

menighetsrådsmøtet.  

 

Barnehelg 21. - 22.12.13 med juletrefest. Ungdommene er ansvarlige.  

 

Jule- nyttårsmiddag? Legges inn som avslutning etter neste møte, onsdag 8. januar 

2014. 

 

Caritas - menighetsgruppe? Laila har vært på rådsmøte i Caritas. Hun vil lage et kort 

resymmé fra møtet og presentere i neste menighetsrådsmøte. 
 
  

30/13. Eventuelt 

a) Forslag om å kalle finansrådet for finans- og eiendomsutvalg. 

 

b) Forslag om å ha komitémedlemmer i menighetsrådet uten stemmerett for å 

øke bredden i synspunktene ved drøftelser. 

 



c) Innsamling til Filippinenene. 

 

d) Pastoralrådsmøte. Eget hefte med Pastoral Handlingsplan er nå ferdig 

utarbeidet. 

 

e) Kirkekaffe. Tiltaket begynner å virke. Over 20 personer var til stede sistgang. 

 

f) Menighetsblad. Stoff til bladet er med ett unntak innlevert.  

 

g) Mottatt tilbud om mobilabonnement fra KNIF. Tatt til etterretning. 

 

h) Neste møte: Onsdag 8. januar 2014. Middag på Efesos eller Veikroa etter 

møtet; ingen kaffeservering under møtet. 

 

 

 

Askim, 20.11.13 

 

 

Vidar Olaussen 

sekretær 
 


