
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 21.01.15 
 
Til stede:  Anna Eidsaa, Roy Hagen, Laila Frøyset, p. Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
 

 
 

Saker, drøftelser og vedtak: 
Sak 1/15 Godkjenning av dagsorden. 

Enstemmig godkjent. 
 

 
Sak 2/15 Godkjenning av protokollen. 

Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 3/15 Finansrådssaker  

Korrigering av medlemsoversiktene fra 2010-2014 tar mye tid og energi i den enkelte 
menighet og i OKB. En egen arbeidsgruppe er etablert i Akersveien for å håndtere 
svarene fra inntil 80.000 personer innen utgangen av februar. 

Regnskap 2014. Regnskapet viser et overskudd på kr. 277.994. Overskuddet har gått 
til nedbetaling av lån. Regnskapet ble gjennomgått i finansrådsmøte 14.01.15 og 
godkjent. Menighetsrådet godkjenner regnskapet. 

Mange kommentarer har vært knyttet til valfarten til Mariaholm 23.08.14. 
Regnskapet viser at utgiftene til valfarten beløp seg til nær kr. 68.000. 

Budsjett 2015: Sognepresten la fram et budsjettforslag for finansrådet 14.01.15. 
Budsjettsummen var på kr. 1,5 mill. I menighetsrådsmøtet var budsjettet nedjustert 
til kr. 1.000.000, noe som på alle måter virker realistisk sammenlignet med 
regnskapet for 2014. Budsjettet tar høyde for en tilbakebetaling av lån til St. Mikael 
menighet og OMI med kr. 252.000. 

Restgjelden er nå på kr. 152.000. Siste avdrag på byggelånet fra 1993 vil bli betalt 15. 
april 2015. Dermed blir kirken gjeldfri. 

Leie av menighetssalen: Medlemmer kan leie menighetssalen og kjøkkenet i 
underetasjen til private selskaper. Prisen har vanligvis vært kr. 1500. Dette er en 
svært billig leie. Menighetsrådet er åpen for å justere opp prisen, men spørsmålet 
utsettes til nærmere sommeren av hensyn til leieavtaler som allerede er gjort. 

Nett-tilkobling i kirken: Det foreligger løfte om etablering av en nettløsning for begge 
etasjene i kirkebygget og presteboligen. 

Høyttaleranlegget: Det er stor tilfredshet med lyden i kirken. Det er planer om å 
installere ytterligere to høyttalere for å gi bedre lyd både på og under galleriet. Dette 
utsettes til nærmere påske. 

 

 



Sak 4/15 Aktiviteter 
Barnehelg og sportshelg: Gjennomført på tradisjonell måte. Omkring 25 barn og 10 
ungdommer deltok ved barnehelgen; nesten 50 unge fra hele Østlandet ved 
sportshelgen. Alt var godt organisert; ungdommene vet meget godt hva de må ta 
ansvar for. 

Retretter/andakter: 6.-8. mars holdes retrett på polsk. En prest som er stasjonert i 
Sibir, kommer på besøk etter invitasjon fra pater Roman. Det kan også tenkes at det 
på sikt kan arrangeres retrett på norsk (evangeliseringsdager). 

 
 
Sak 5/15 Eventuelt 

Menighetsbladet nr. 1/2015: Frist for innhold: 25. februar. 

Ansvaret for å lese bibeltekstene og forbønnene under søndagsmessen må fordeles 
klarere. Det hersker en viss usikkerhet om hvem som skal gjøre det fra gang til gang. 
Pater ber JHN om å lage en fordelingsplan slik at oppgaven blir mer komfortabel for 
den enkelte lector. 

Dato for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 25. februar. 

 

Askim, 21.01.15 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


