
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 20.08.14 
 
Til stede:  Jolanta Navdahl, Anna Eidsaa, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar 
Olaussen. 
 
 
Saker, drøftelser og vedtak: 

 

Sak 25/14 Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 

 

26/14 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 
 
 

27/14 Innbrudd 

Store ødeleggelser ble utført under innbruddet i begynnelsen av juli. Merkelige trekk 
preger handlingene, f.eks. ble et krusifiks ødelagt. Låsen til pengebøssen ved lysene 
ble boret opp, men samtidig forsvant også nøkkelen til denne låsen. Et nytt forsøk på 
å trenge inn i presteboligen via underetasjen ble gjort siste fredag i juli. 
Konsekvensen er at kirken holdes låst når pater ikke er hjemme. Innbruddet er 
anmeldt til politiet. Se også neste sak. 

 

 

28/14 Arbeidsgruppe/finansråd/byggesaker 

Boligalarmer: Ny alarm er installert. Kostnader: Kr 6700 for kirken, kr 9400 for 
boligen. 

Nye nøkler: Låssylinderne er skiftet i alle utvendige dører. Det er også satt ny lås i 
døren mellom menighetssalen og presteboligen. 

Skader: Det blir sendt skadeoppgjør til forsikringsselskapet. Skadeverdien beløper seg 
til ca kr 50.000.  

Andre bekymringer: Det forekommer bilkjøring på P-plassen sent om kvelden. Det er 
et spørsmål om portene skal henges opp igjen, og om det skal settes opp bom ved 
utkjørselen vest for garasjen. Se også ovenstående orienteringssak. 

Rengjøring: En av damene i menigheten har mange ganger gjort en god jobb med 
rengjøring av kirken. Hun vil bli spurt om å fortsette med dette som en fast oppgave. 

 

 

29/14 Aktiviteter 

Valfart lørdag 23. august: Arrangementet gjennomføres på vanlig måte. Pater Jerzy 
Popiełuszkos bror og søster ventes fra Warszawa med et følge på ca 70 personer. 
Noen av dem skal bo på Mariaholm selve valfartshelgen, men for øvrig blir de tatt 



hånd om av folk i Lillestrøm og Oslo og omegn. Noen skal bo hos egne kontakter. Det 
kan ventes godt og vel 300 personer til lørdagens messe og den påfølgende valfarten. 

Forberedelsene til valfarten og til servering av pilegrimene er i rute med et stort 
antall medvirkende.  

Relikvier av Den hellige søster Faustina: En gruppe blant polakkene som kommer til 
Askim i forbindelse med valfarten, vil overrekke relikvier av Den hellige Faustina til 
kirken vår. 

Katekese i menigheten: Konfirmantundervisningen begynner den 17. sept., 
opplæringen av barna begynner den 20.  

Utgitt hefte: St. Maria menighet: En historie om 70 år med katolikker og innvandring, 

mangfold og inkludering i Askim-samfunnet. Heftet gir ikke noe fullstendig bilde av 
alt som har skjedd innen katolsk aktivitet i Indre Østfold i moderne tid, men kan gi et 
grunnlag for noe som kan bli en bok til 25-årsjubileet i 2017. Heftet selges for kr 50 i 
kirken, i bokhandelen på Askimtorget og i St. Olav bokhandel i Oslo. 

 
 
30/14 Eventuelt 

Caritas' 50 års jubileum feires 11. november. Jubileet skal markeres i alle 
menighetene. 

NKKF - 90 års jubileum ble feiret på Stiklestad ved olsok. Laila Frøyset deltok sammen 
med ca 30 andre. 

Åpning av St. Paul gymnas i Bergen. Det regnes som en stor begivenhet at det nå er 
et katolsk gymnas i Norge. 

Konfirmasjon 26. april. Første kommunion 24. mai (pinsedag). 

 
Dato for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 24. september. 
 
 
Askim, 20.08.14 
 
 
Vidar Olaussen 
referent 
 
 


