
 

 

St. Maria menighet 
REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 12.10.16 
 
Til stede: Pa Samuel Harding, Elżbieta Thorsen, Anna Eidsaa, Jan Kostyra, Jolanta Navdahl, pater 
Piotr Pisarek, Vidar Olaussen. 
Meldt forfall: Stefan Fongen, José Richard II Reyes. 
 
 
Sak 1 Godkjenning av dagsorden. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 2 Godkjenning av protokollen. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 3 Arrangement 

Pavens besøk i Sverige: Felles busstur som valfart til Malmö og messe med pave Frans. 
Status for påmelding: 120 billetter til messen bestilt via p. Piotr. Buss med plass til 95 
personer er bestilt. Dessuten er 45 dobbeltrom reservert i Good Morning+ Hotel. Bussen 
drar fra Askim kl 09.00 og fra Moss kl. 10.00 mandag 31. oktober. Alle som skal delta, må 
betale kr. 500 innen søndag 23. oktober. Kontonummer: 1100.30.09078. St. Maria og St. 
Mikael menigheter forskutterer det overskytende beløpet i påvente av andre løsninger. Det 
er høyt prioritert å få god deltakelse ved pavens messe, derfor dette reisetilbudet. 
"Trygg i Askim" - også våre ungdommer skal delta. Pater skal ha møte med ungdommene 
etter messen søndag 16.10.16.  
Adventsaksjonshelg for ungdommer. Pater drøfter også dette med ungdommene i møtet 
den 16. oktober.  
Retrett på polsk 25.-27. november ved en OMI-pater fra Hviterussland. 
Barnehelg. Det arrangeres barnehelg igjen på samme måten som før. Mange av 
ungdommene er svært motivert for å gjøre noe for de yngre barna. Tidspunkt for 
barnehelgen: 17.-18. desember.  

 
 
Sak 4 Finansrådssaker 

Brannalarm. Det er krevende regler for slike anlegg, og det mye å sette seg inn i før 
bestilling for å være sikker på at anlegget følger alle forskrifter og krav. 
Maling. Det er et mål å få malt kirken før 15. august 2017, som er menighetens 25-
årsjubileum. Samuel skal sende anbudsinnbydelse til noen malerfirmaer. 

 
 
Sak 5 Eventuelt 
 Pastoralrådsmøte finner sted 4.-6. november. 
 
 
Neste møte: Onsdag 16. november kl. 19.00. 
 
Askim, 12.10.16 
Med vennlig hilsen 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


