
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 04.06.14 
 
Til stede:  Jolanta Navdahl, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, José Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila 
Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 
 
Saker, drøftelser og vedtak: 

 

Sak 19/14 Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 

 

20/14 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 
 
 

21/14 Nihil obstat til fornyet periode for menighetsrådet 

Installering (innsettelse): To av menighetsrådsmedlemmene som ble valgt høsten 
2012, har takket nei til å fortsette; de øvrige tar en ny toårsperiode. Valgt til ny 
nestleder ble: Roy Hagen. Laila Frøyset fortsetter som leder, og Vidar Olaussen som 
sekretær. 
Finansrådet har fortsatt samme sammensetning. Leder for LUKAS: Trieu Vy Nguyen.  
Statutter for menighetsråd i OKB ligger på katolsk.no. 

 

 

22/14 Arbeidsgruppe/finansråd/byggesaker 

Hele parkeringsarealet ble ferdig asfaltert i løpet av 4. juni. Det er planer om en liten 
dugnad fredag 06.06.14 der det males hvite striper som parkeringsanvisninger.  

Foran inngangspartiet er det lagt ny belegningsstein med termostatstyrte 
varmekabler under. 

Det foreligger planer om å lage en grotte ved korset på kirkebakken. Grotten utstyres 
med en figur av Maria av Enebakk. Kunstneren Marek Sobociński er kontaktet med 
tanke på å få laget statuen. 

 

23/14 Aktiviteter 

Valfart lørdag 23. august: Arrangementet gjennomføres på vanlig måte. Pater Jerzy 
Popiełuszkos bror og søster ventes fra Warszawa med et følge på ca 50 personer. Det 
må finnes en løsning for å støtte deres reiseutgifter. 
 

 

24/14 Eventuelt 

Pater drar på ferie etter messen 18. juni og har ferie til og med 21. juli. Pater Roman 
Kunkel er vikar. 



Laila Frøyset refererte fra Caritas' rådsmøte 05.04.14. Årsrapport fra Caritas er 
mottatt i et antall eksemplarer, som ble utdelt til menighetsrådet. 

Laila refererte også fra møte i PRO 08.-09.03.14. Nytt fra møtet: 3 prester fra Den 
norske kirke har konvertert og er i løpet av våren 2014 blitt ordinert til prester i Den 
katolske kirke i Norge. - En spørreundersøkelse som lå på DKKs nettsider i vinter, ble 
besvart av over 750 personer. Svarene er analysert av Maria Sammut. 

Sesongen avsluttes med kirkekaffe etter messen søndag 15.06.14. Menighetsrådet 
utsetter sin avslutningsmiddag til september. 

Neste menighetsrådsmøte: Onsdag 20. august. 

 
 
Askim, 04.06.14 
 
 
Vidar Olaussen 
referent 
 
 


