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Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 

 

 

Saker, drøftelser og vedtak: 

13/14 Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 

 

 

14/14 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 

  

 

15/14 Valget: 2014-2016? 

Pater er i ferd med å spørre alle medlemmene i menighetsrådet om de er villige til å 

sitte en ny periode uten nytt valg. Foreløpig har én representant takket nei, men de 

øvrige ser ut til å ville fortsette (bortsett fra to representanter som har flyttet etter 

siste valg). Det er valgt så mange representanter at menighetsrådet likevel er 

representativt uten nytt valg. Saken bekjentgjøres i en søndagsmesse, og hvis det 

ikke kommer noen innsigelser, fortsetter de som ikke har gitt beskjed om noe annet. 

Avklaring bør ha skjedd innen 17. mai. Denne ordningen forutsetter godkjenning fra 

biskopen. Skulle dette ikke godkjennes, må nytt valg gjennomføres snarest. 

 

 

16/14 Arbeidsgruppe/Finansråd/Byggesaker 

Økonomi: - OKB har ettergitt lånet for bygging av garasjen og tomten rundt denne, i 

alt kr. 428.923. Dette ses som et tilskudd til byggefondet. I tillegg venter menigheten 

fremdeles på de utlovede € 15.000 fra Bonifatiuswerk. 

Skilting av P-plassen: - Behovet for skilter blir sterkt redusert dersom plassen blir 

asfaltert. Da kan P-plassene markeres på billig måte med hvit spray. Bare skilt for inn- 

og utkjøring og for handicap-parkering. Det ble foreslått å kopiere kartet over den 

nye parkeringsordningen og legge på frontrutene på bilene under messen. 

Se forøvrig sak nr. 9/14 i referat av 05.02.14. 

Asfaltering: - Det er satt i gang en prosess for å innhente anbud på asfaltering av P-

plassene. P-plassene omfatter i alt 1555 kvm av kirkens tomt på vel 4000 kvm. 

Teknikk: - Lyden i kirkerommet er ikke alltid bra nok. Noe kan avhjelpes med en 

spesiell type maling. Det er behov for faglig rådgivning om forbedring av akustikken i 

kirken og forslag til tiltak i form av dekke på veggene og i taket, bedre 

forsterkeranlegg eller andre løsninger. 

Menighetsrådet ber finansrådet jobbe videre med spørsmålene om maling av kirken, 

asfaltering av P-plassen og sikring av rampen inn mot inngangspartiet. 

 



17/14 Aktiviteter 

Basaren i vinter innbrakte kr. 17 360. Trekning i lotteriet ble foretatt etter messen 

søndag 2. mars, og dette er navnene på vinnerne: 

1. gevinst: Oanh Kim Thi Nguyen fra Moss (hefte nr 1, lodd nr 221) 

2. gevinst: Børre Harald Refsnes fra Halden (hefte nr 3, lodd nr 328) 

3. gevinst: Malgorzata Malik fra Rakkestad (hefte nr 4, lodd nr 129) 

Det ble i dagens møte foreslått å organisere en ny utlodning til høsten. 

30. valfart i august: Valfarten arrangeres lørdag 23. august. Detaljert og tradisjonelt 

program er utarbeidet av en egen arbeidsgruppe. I år ventes flere gjester fra Polen, 

bl.a. bror og søster av den salige Jerzy Popiełuszko. 

 

 

18/14 Eventuelt 

Det bør vurderes om siderommet bakerst i kirken kan gjøres mer innbydende for 

småbarn og deres foreldre. Under messen er det ofte ønskelig at småbarna skjermes 

på en positiv måte. 

Laila har representert menigheten på pastoralrådsmøte. Hun gir et referat fra 

samlingen i neste menighetsrådsmøte. 

Når det har vært samling i menighetssalen, må de ansvarlige sørge for at det ryddes i 

salen og vaskes på kjøkkenet og toalettene før lokalet forlates. 

2. påskedag kl. 17.00: Messe på litauisk i Moss (kunngjøres på nettsidene). 

Dato for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 4. juni kl. 19.00. 

 

 

Askim, 09.04.14 

 

Vidar Olaussen 

referent 

 
 


