
 

 

St. Maria menighet 

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 17.08.16 
 
Til stede: Pa Samuel Harding, Anna Eidsaa, Jolanta Navdahl, Hoang Van Nguyen, pater Piotr 
Pisarek, Vidar Olaussen. 
 
Sak 1 Godkjenning av dagsorden. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2 Godkjenning av protokollen. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 3 Arrangement 

Kort rapport fra messen i Sarpsborg 26.06.16: Det regnet på formiddagen, men under 
messen var det oppholdsvær. I bussen fra Askim var det ca 25 voksne og 5 barn. I tillegg 
var det flere som kom fra Askim/IØ i egen bil. Det var også bra frammøte fra de andre 
menighetene.  
Valfart 20.08.16: Måltidet etter messen bør serveres ute; det ventes pent vær. Dermed kan 
toalettene benyttes mens kirken ellers kan være i ro ettersom det skal foregå dåpsmesse 
fra kl. 12.00. Man skal spørre en i menigheten om å få låne et hagetelt til serveringen. Det 
er viktig at bønn og allsang underveis på vandringen foregår på norsk og eventuelt flere 
ulike språk – ikke bare polsk. Valfarten er nå et arrangement for hele bispedømmet, og 
gjennomføringen må gjenspeile mangfoldet i dette. Arrangementet er noe av det viktigste 
som skjer på Østlandet i forbindelse med Barmhjertighetens år, da Mariakirken, Mariakilden 
og Mariaholm er utropt til valfartssteder. 

 
 
Sak 4 Finansrådssaker 

Wifi: Kirken har fått ny router for trådløs internettforbindelse. Nettet virker primært i 
underetasjen. 

Maling av kirken: Det arbeides med å innhente anbud, men samtidig vurderes det om 
bygningsmassen må rehabiliteres ytterligere, noe OKB vil ha kartlagt. Det vil bli nødvendig 
med en befaring. Samuel jobber videre med saken. Menigheten feirer sitt 25-årsjubileum 
15. august 2017; i den forbindelse hadde det vært fint med nymalt bygning.  
Gambisk prest ankommer Norge 1. september. Father John Mendy kommer til å ha messe 
på engelsk og latin. Han skal også delta i en feiring i Oslo sammen med den gambiske 
forening. Father Mendy blir værende i Norge til 7. oktober. Samuel Harding er hovedvert for 
presten, men vår menighet er offisielt vertskap under besøket. 

 
 
Sak 5 Eventuelt 

Hefte mottatt: Messens liturgi på norsk og polsk i eget, lite hefte. 

Nummerering av saker på menighetsrådsmøtene vil heretter starte på 1 i hvert møte. 

Neste møte finner sted onsdag 14. september kl. 19.00. 
 
 
Askim, 19.08.16 
Vidar Olaussen 
sekretær 


