
St. Maria menighet 

Referat fra menighetsrådsmøte 27.05.15 
 
Til stede: Jolanta Navdahl, Roy Hagen, Laila Frøyset, Rafał Laczek, p. Piotr Pisarek, Vidar 
Olaussen. 
 
 

Saker, drøftelser og vedtak: 
 

Sak 15/15 Godkjenning av dagsorden. 
Enstemmig godkjent. 
 
 

Sak 16/15 Godkjenning av protokollen. 
Enstemmig godkjent. 
 

 
Sak 17/15 Aktiviteter 

 Caritas rådsmøte på Mariaholm 30. -31. mai. Laila Frøyset representerer vår 
menighet. 

 Katekesehelg for alle 4 menighetene i Østfold på Mariaholm: 13. -14. juni. Alle 
barna i menighetene er invitert. Kapasiteten for overnatting er 80 personer. Det 
er anledning til å være til stede bare lørdagen. 

 Katekese: Menigheten trenger nye kateketer.  

 Olsok feires i Trondheim fra 25. juli. Fullt program for arrangementene ligger på 
katolsk.no. 

 Ny forening opprettet: Norges eldre katolikker. For katolikker over 55 år. 

 WYD 2016 (Verdensungdomsdagen) arrangeres i Kraków 25.-31. juli 2016. Se 
katolsk.no og worldyouthday.com. 

 Mariahoms Venner arrangerer lotteri til inntekt for trappeheis på Mariaholm. 
Menigheten har fått én loddbok å selge med 50 lodd à kr 40. 

 Valfart i august? Det er foreløpig uavklart om det blir noen pilegrimsvandring til 
Mariaholm eller ikke. Se referat fra menighetsrådsmøtene høsten 2014 samt 
menighetsblad nr. 2-2014 for å lese om erfaringene fra i fjor. Et eventuelt 
arrangement i år må være basert på at alle deltakerne er selvforsynt med 
matpakker og forpleining. 
 

 
Sak 18/15 Finansrådssaker 

Ang. høyttalere: Pristilbud mottatt. 
Det er behov for flere høyttalere for å gjøre lyden like god og tydelig i hele kirken, 
uavhengig av antall tilstedeværende. Et tilbud på nødvendig utstyr er mottatt; 
tilbudet har en pris på kr. 50.000 inkl. mva. Prisen er medregnet montering av 
utstyret. 
Vedtak: Det supplerende høyttalerutstyret bestilles. 

 
  



Sak 19/15 Eventuelt 

 Kirkens fasttelefon og fax er koblet ned. 

 Mottatt takkekort fra St. Birgitta menighet for gave i anledning kirkens 25-
årsjubileum. 

 Menighetens byggelån ble innfridd 15.04.15! 

 Bjørn Tao Quoc Nguyen prestevies i St. Johannes kirke, Bretvedt, lørdag 20. juni og 
feirer sin første messe i Moss søndag 21.06.15. 
 
 
Dato og tid for neste menighetsrådsmøte: Onsdag 12. august kl. 19.00. 

 
 
Askim, 27.05.15 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


