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St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 05.02.14 
 

Til stede:  Arne Larsen, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, José Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila 

Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 

 

 

 

Saker, drøftelser og vedtak: 

 

Sak 7/14 Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 8/14 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 9/14 Arbeidsgruppe/finansråd/byggesaker 

Regnskap 2013 og budsjett 2014: Driftsoverskudd 250.603. Inntekter: 831.700. Herav 

alle slags gaver og kollekter til menigheten ca 335.000 (særkollekter ikke medregnet). 

Byggeutgifter til garasje er holdt utenom fordi OKB har tatt hele regningen med 

støtte fra Bonifatiuswerk. Regnskapet ble enstemmig godkjent. 

 

Skilting av P-plassen: Pater venter på tilbud fra firma i Moss. Skiltingen kan reduseres 

hvis plassen blir asfaltert og oppmerket med maling. Vidar lager laminert A3-utskrift 

av kartet over plassen. Bjørketrærne i sørvestre hjørne av plassen skal fjernes; 

Samuel Harding har påtatt seg ansvaret for å få det gjort. 

 

Annet: Treverket utendørs på kirken må males, men først må taket tettes. Pga 

høyden må det brukes lift, og det beste er å la et firma ta ansvar for maling. 

Malearbeidet bør gjøres i løpet av 2014. Også innendørs er det behov for å tette 

sprekker på malte flater. Saken tas opp igjen i neste møte. 

 

Det skal undersøkes hva det vil koste å steinsette inngangspartiet på nytt og legge 

varmekabler under. 

 

 

Sak 10/14 Aktiviteter 

Basar, lotteri: Loddbøkene må være innlevert senest 1. mars (gjerne i forbindelse 

med familiemessen). Trekning skjer etter messen søndag 2. mars. Det serveres 

kirkekaffe i den forbindelse. 

 

Sportshelg?: Ungdommene i menigheten har lyst til å lage et NUK-arrangement også 

denne våren. Dato er ikke fastsatt, men det jobbes med ideen. Det gjøres forsøk på å 

leie Askimhallen. Sannsynligvis vil sportshelgen bli arrangert i løpet av mars. 
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Sak 11/14 Valget 2014-2016? 

Forslag om at menighetsrådet beholder samme sammensetning i to år til forutsatt at 

biskopen godkjenner søknad fra pater. Forslaget ble støttet enstemmig av dem som 

var til stede. Pater forsøker å innhente svar fra de øvrige før det eventuelt sendes 

søknad om å forlenge mandatet. 

 

 

Sak 12/14 Eventuelt 

Menighetsblad: Laila leverer reisebrev fra Peru. Vidar skriver om gaver til Kirken. 

Innleveringsfrist for tekst og bilder til bladet: 1. mars. 

Konfirmasjon ved biskop em. Schwenzer 29. mai kl. 12.30. 

Første kommunion holdes 1. juni kl. 12.30. 

Pastoralrådsmøte 8.-9. mars.  

Polsk retrett arrangeres 15.-17. mars. 

Vietnamesisk retrett 16. april, dagen før skjærtorsdag. 

Ved den 30. valfart til Mariaholm 23. august forsøkes det å få nuntius Henryk Józef 

Nowacki til å komme fra Stockholm til Askim. 

Invitasjon fra Askim menighet (DNK) til gudstjeneste for markering av Grunnlovs-

jubileet 23. februar. Arne Larsen representerer. 

Oktober 2014 arrangeres 1000-årsfeiring av Olav den Helliges omvendelse i Rouen. 

Neste menighetsrådsmøte: Onsdag 9. april kl. 19.00. 

 

 

Askim, 05.02.14 

 

Vidar Olaussen 

referent 

 

 


