
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 29.10.14 
 
Til stede: Michał Babinski, AnnaEidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Navdahl, Roy Hagen, Laila 
Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 

 
 

Saker, drøftelser og vedtak: 
36/14  Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 

37/14  Godkjenning av protokollen. 
Enstemmig godkjent. 

 
 
38/14  Finansrådssaker etter møte den 27.10.14 

 Tilbud på 2 overvåkingskameraer: kr. 7000 inkl. montering og mva. 
 Tilbud på nytt høyttaleranlegg: Kr. 130.000 inkl. montering og mva.  

Uttalelse fra finansrådet:  
Vedtak: Finansrådet anbefaler at høyttaleranlegg og overvåkingskameraer bestilles i 
henhold til tilbudene. Finansrådet anbefaler også at kameraene bestilles og monteres 
uavhengig av spørsmålet om overføring av overvåkingsvideo over trådløst nett. 

Vedtak i menighetsrådsmøtet: Finansrådets anbefaling følges.  
 
Diverse orienteringssaker: 
 Datatilsynet: Rapport etter kontroll av OKB. Enkelte forhold ble påpekt som mangelfulle.  

 Forsikringsavtaler via OKB: Fordi bygningene og inventaret er forsikret uavhengig av 
hverandre, trekkes 2 egenandeler etter innbruddet i sommer. Dette gjør at utbetalingen 
blir svært mye mindre enn verdien på skadene. 

 Nettoverføring: Spørsmålet skal utredes med tanke på en mulig ny Internett-forbindelse 
inn i selve kirkebygningen via underetasjen. 

 Det er behov for en kirketjener som kan låse opp dørene, finne fram bruksgjenstander til 
messen osv. når det er messe ved andre prester enn p. Piotr. Et medlem som bor i 
nabolaget, skal forespørres. 

 
39/14  Aktiviteter 

 Barnehelg: Gjennomføres som vanlig. Dato: 20.-21. desember. 

 Juletrefest: Arrangeres i forbindelse med barnehelgen. 

 Sportshelg: Arrangeres som tidligere; denne gangen i januar.  

 Retretter/andakter: Arrangeres på polsk en helg i desember.  

 
40/14  Eventuelt 

 Menighetsbladet nr. 2/2014 - innhold? Innleveringsfrist for stoff: 15. november. 

 PRO: Rapport etter PRO-møte sist helg ved menighetens representant, Laila Frøyset. 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - utkast fra Eidsberg kommune. Hver kommune 
skal utarbeide en slik plan. Menigheten er blitt invitert til å bidra. Sekretæren skriver 
noen få linjer og sender over til pater for bruk ifall det skulle bli nødvendig. 



 Pengestøtte til Den katolske kirke i Norge ble drøftet. Artikkel fra Vårt Land tidligere i 

oktober ble referert. Saksopplysning: Den katolske kirke baserer driften på 90% 
statsstøtte i tillegg til bl.a. tilskudd fra Tyskland, mens Den norske kirke og mange 
andre trossamfunn drives med nær 100% statsstøtte. 

 

 
Dato for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 19. november kl. 19.00. Avslutning på Askim 
Veikro.  
 
 
Askim, 29.10.14 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


