
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 24.09.14 

 

Til stede: Anna Eidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila 

Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 

 

 

Saker, drøftelser og vedtak: 

31/14. Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 

 

32/14. Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 

 

33/14. Finansrådssaker 

Pa Samuel Harding deltok i møtet under denne saken. 

• Overvåkingskamera: Det kommer kamera med innebygget alarm inne i og utenfor 

presteboligen. I kirken er det bare alarm; det blir for komplisert å montere kamera 

med alarm i kirken. Dette henger sammen med regelverk om overvåking i 

bedriftsbygninger. Kameraene gjør opptak som lagres på harddisk. Det foreligger 2 

ulike tilbud. Digitalt system er best, men også dyrest. 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker at det bestilles digitalt overvåkingssystem. 

• Kontrakter ang. alarmer: Under gjennomgangen av kirkens behov for alarmsystemer 

har det kommet fram at tidligere installasjoner har vært utilstrekkelige. Slike 

kontrakter må følges opp med regelmessig kontroll og testing. Samuel har gransket 

avtaler og tilbud. 

• Skader etter innbrudd: Forsikringsselskapet har hatt oppgjør etter innbruddet og 

trukket fra egenandelen. Utbetalingen til skadedekningen er dermed ubetydelig i 

forhold til omfanget. 

• Høyttalere: Et lydfirma kommer til kirken fredag 26.09.14 for å vurdere hva som 

trengs for å gi bedre lyd ved messen, spesielt innunder galleriet. 

 

34/14. Aktiviteter 

• Evaluering av 30. valfart til Mariaholm 23.08.14: Arrangementet er blitt veldig stort 

og er i ferd med å endre karakter. Frivillige i menigheten nedlegger et stort arbeid 

med å servere 3 måltider i løpet av dagen til de mer enn 300 pilegrimene, mange av 

dem var tilreisende fra Polen. Det gis gaver under arrangementet, men det medfører 

også utgifter. I år går menigheten underskudd pga. utgiftene som følger med. Det ser 

ut til å finnes ganske ulike forventninger til arrangementet. Det må tas en grundig 

vurdering av hvordan arrangementet skal gjennomføres neste år. 

• Barnehelg: Det er for tiden for få ungdommer som står klare til å hjelpe til med å 

organisere barnehelg før jul. Det ser ut til å bli nødvendig å avlyse arrangementet i år. 

Siste katekeselørdag er 20. desember; denne lørdagen kan barna eventuelt pynte 



kirken til jul dersom barnehelgen ikke blir arrangert på vanlig måte. Det bør være 

åpent for alle familier å delta i julepyntingen. 

 

35/14. Eventuelt 

• Caritas' 50 årsjubileum: Laila deltar. Jubileet feires 11. og 12. november. 

• Katekeseseminar: Arrangeres i Oslo helgen 26.-28. september. 

• Sogneprestkurs på Mariaholm: Kurset foregår i ulike helger gjennom 2 år. Pater Piotr 

deltar i kurset. 

• Ekteskapskurs i Oslo: Arrangeres av pastoralavdelingen i OKB 24.-26.10.14. 

• Familieseminar: "Hus på fjell" - arrangeres i Akersveien i Oslo 06.12.14. Foredrag ved 

Håvard Altern. 

• Familiesynoden: Ark med informasjon og bønn for familiesynoden ble utdelt. 

• Menighetsbladet nr. 2/2014: Det er behov for å gi informasjon, spesielt på polsk og 

litauisk, om formaliteter ved kirkelige handlinger i hjemlandet dersom man er bosatt i 

Norge. Annet stoff til bladet mottas av sognepresten fram til 15. november. 

• Finansiering av garasjen: Penger fra Bonifaciuswerk til oppføring av garasjen er 

mottatt i OKB. Pengesummen beholdes ved bispekontoret som godtgjøring for et lån 

som opprinnelig var betraktelig større enn ytelsen fra Bonifaciuswerk. For 

menigheten er garasjen dermed nedbetalt. 

 

Dato for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 19.15 (etter messe med 

rosenkransbønn). 

 

 

Askim, 24.09.14 

 

Vidar Olaussen 

sekretær 

 


