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St. Maria menighet, Askim 

ÅRSBERETNING 2014 
  
 
I. Statistiske opplysninger: 

Samtlige registrerte katolikker i menigheten (inkl. klerus og søstre) per 01.01.14 1777 

Samtlige registrerte katolikker i menigheten (inkl. klerus og søstre) per 31.12.14 2094 

Dåp av barn under ett (1) år  16 

Dåp av barn mellom ett (1) år og syv (7) år 4 

Voksendåp (over 7 år) 0 

Fermlinger (inkl. i forbindelse med konversjon)  15 

Førstekommunikanter (barn/unge, ikke konversjon o.l.)  9 

Ektevielser mellom katolikker  1 

 

 

II. Faste aktiviteter 

Messe på norsk kl. 12.30 hver søndag og kl. 18.30 hver onsdag. 

Familiemesse kl. 11.00 den 1. og 3. lørdagen i hver måned. Etter familiemessen katekese 
(trosopplæring) for barn. 

Konfirmantundervisning annenhver onsdag kl. 17.00. 

Kontortid onsdager kl. 16.00 – 18.00. 

 

Messe på andre språk:  

Vietnamesisk: Kl. 10.00 første søndag i måneden. 

Polsk: Kl. 14.00 andre og fjerde søndag i måneden samt kl. 18.00 lørdager i juli og august. Dessuten 
polsk messe i påsken og julen. 

Kroatisk: Kl. 17.00 andre lørdag i måneden.  

Engelsk: Kl. 17.00 første onsdag i måneden.  

Litauisk: Hittil avholdt 1. januar og 26. desember 2014. 

 
 
III. Menighetsrådet 
Menighetsrådet har hatt 8 møter og har behandlet 41 saker. 

Menighetsrådets sammensetning siden valget i 2012: Pater Piotr Pisarek, Michał Babiński, Arne 
Larsen (nestleder), Małgorzata Jożwicka, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Wacko, Jolanta Navdahl, 
José Richard II Reyes, Roy Hagen, Laila Frøyset (leder), Vidar Olaussen (sekretær). 

Menighetsrådets sammensetning fra september 2014: Pater Piotr Pisarek, Michał Babiński, 
Małgorzata Jożwicka, Anna Eidsaa, Rafał Laczek, Jolanta Navdahl, José Richard II Reyes, Roy Hagen 
(nestleder), Laila Frøyset (leder), Vidar Olaussen (sekretær). 

Finansråd: P. Piotr Pisarek, Pa Samuel Harding, Adam Babiński, Vidar Olaussen. 
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IV. Saker, tiltak og hendelser som menighetsrådet har behandlet: 

 Valg av nytt menighetsråd høsten 2014: Sognepresten søkte om å forlenge perioden for det 
sittende menighetsrådet og fikk godkjent dette. Endringer i løpet av året: Małgorzata Jożwicka og 
nestleder Arne Larsen trådte ut; Roy Hagen rykket opp som nestleder. 

 Menighetsrådet organiserte en utlodning fra senhøsten 2013 og fram til 2. mars 2014. 
Utlodningen innbrakte netto kr. 17.360. 

 OKB etterga lån på oppføring av garasje med kr 428.000. I tillegg har menigheten fått tilsagn om 
€ 15.000 fra Bonifatiuswerk til bygging av garasjen. 

 P-plassene ved kirken og på østsiden av Furusethveien ble asfaltert. Oppmerking ble foretatt på 
dugnad i juni 2014. Plan om skilting av plassen foran kirken ble ikke gjennomført. 

 Valfart til Mariakilden og Mariaholm ble gjennomført 23. august. Relikvie av Den hellige Faustina 
ble skjenket til menigheten. Et stort antall tilreisende polakker deltok i valfarten. Arrangementet 
fikk denne gang så store dimensjoner at det oppsto enkelte praktiske problemer. Alt ble løst på 
en god måte, men arrangementet gikk med stort underskudd pga det store antallet tilreisende 
fra Polen.  Sognepresten har gitt formell uttalelse etter evaluering av årets valfart; uttalelsen ble 
offentliggjort i menighetsbladet nr. 2-2014. 

 Det ble investert i nytt høyttaleranlegg i kirken. Anlegget gir mye bedre og klarere lyd i 
kirkerommet. 

 Samtidig med at parkeringsplassen ble asfaltert, ble det også lagt ny belegningsstein med 
varmekabler foran inngangspartiet til kirken. Denne fornyelsen skaffer isfri atkomst hele året. 

 I begynnelsen av juli ble kirken rammet av innbrudd. Både kirken og presteboligen ble berørt. Det 
ble stjålet ting av relativt liten verdi, men det ble begått store ødeleggelser. Et nytt 
innbruddsforsøk ble avverget senere på sommeren. Innbruddene har medført store utgifter til 
utbedring. Bygningene og inventaret er forsikret separat, derfor ble det trukket to egenandeler. 
Dette gjorde at erstatningen ble helt ubetydelig sammenlignet med verdien av tap og 
ødeleggelser. 

 For å unngå framtidige ubehageligheter med innbrudd ble det investert i nytt alarmanlegg med 
kameraovervåking. Det er også satt inn nye låssylindere i alle utvendige dører. Presten har flere 
ganger sammenkalt finansrådet for å løse de ulike virkningene av innbruddene. 

 For å unngå utidig kjøring på parkeringsplassen om kveldene og nettene ble det montert bom 
ved utkjørselen. 

 Et hefte med historisk oversikt for St. Maria menighet utarbeidet av menighetsrådets sekretær 
ble trykket og distribuert til alle interesserte. Historikken kan gi et grunnlag for noe som kan bli 
en bok til 25-årsjubileet i 2017.  

 Barnehelgen før jul så ut til å måtte avlyses denne gangen, men da tiden nærmet seg, dukket det 
opp mange unge som ønsket å delta som ansvarlige på samme måten som tidligere. Barnehelgen 
ble gjennomført 20.-21. desember. 

  

 

V. Økonomi 

Restgjeld byggelån 01.01.14: Kr 447.000. Restgjeld ved utgangen av året: Kr. 152.000. Menigheten 
fullfører nedbetaling av byggelånet i 2015. Det gjenstår deretter å tilbakebetale en mindre lånesum 
til St. Mikael menighet i Moss. 

Omsetningen i menigheten passerte for første gang 1 million.  Nøyaktig inntektssum: Kr. 1.063.718. 
Med en samlet utgiftssum på kr. 785.724 gir det et årsresultat på kr. 277.994. Overskuddet har gått 
til nedbetaling av byggelånet. 

Budsjett for 2015 balanserer med en omsetning på kr. 1.000.000. 
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VI. Sluttord 

2014 ble et år med hendelser av stor betydning for St. Maria menighet. Asfaltering og oppmerking av 
parkeringsplassen har i sterk grad redusert uorden og kork når mange skal ut av og inn på plassen på 
én gang. Den oppvarmede belegningssteinen foran inngangsdøren gjør det atskillig tryggere å bevege 
seg inn i og ut av kirken om vinteren. 

Samtidig er det ingen tvil om at innbruddet i sommer forårsaket ikke bare skjerpede rutiner, bedre 
alarm og overvåking, men også store økonomiske utlegg og en kirke som er avstengt langt oftere enn 
tidligere. 

I løpet av våren 2015 vil byggelånet til kirken være nedbetalt. Det kan bety at økonomien blir noe 
mindre anstrengt, men det må samtidig gjøres oppmerksom på at 2014 står som et lysende eksempel 
på hva det er mulig å finansiere tross trang økonomi: Ikke bare asfaltering og utbedring av 
innbruddsskader, men også høyttaleranlegg har kommet på plass i kirken i løpet av det siste året. Nå 
som byggelånet blir nedbetalt, kommer erfaringsmessig behovene for vedlikehold. Det kan medføres 
fortsatte utgifter til selve kirkebygningen. 

OKB har måttet gjennomgå sine medlemslister med spesiell vekt på kvalitetssikring av alle som er 
innmeldt i årene 2010-2014. Dette vil føre til en liten nedgang i medlemstallet, men det er sannsynlig 
at nedgangen for vår menighet vil være ubetydelig og forbigående. St. Maria menighet passerte 2000 
medlemmer høsten 2014, og med et slikt fotfeste i lokalmiljøet – 3,5 % av befolkningen – står 
menigheten godt rustet for tiden som kommer.  

 
 
Askim, 21.01.15 
Menighetsrådet i  
St. Maria menighet. 


