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Sta Maria Katolske Kirke i Askim  
Furusethvn. 2, 1811 Askim 

mobil 90129621 
 
 

 
 

Askim 09.08.2017 
 

 
Referat fra menighetsrådsmøte 9. august 2017 

 
Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Pa Samuel Harding, Elżbieta Thorsen, Anna Eidsaa, 
Jolanta Navdahl, Vidar Olaussen. 
 
Før behandlingen av de enkelte sakene hadde menighetsrådet en samtale med 
journalist Birgit Skogstad fra Smaalenenes Avis i forbindelse med jubileet. En 
forhåndsomtale om jubileet vil komme i avisen før søndag 13. august. 
 
 
Sak 1 Godkjenning av dagsorden. 
 Enstemmig godkjent. 
 
Sak 2 Godkjenning av protokollen. 
 Enstemmig godkjent. 
 
Sak 3 Aktiviteter:  

• Menighetens 25-årsjubileum: Messen med biskop Bernt; middag med inviterte 
gjester - har alle takket ja? Servering og organisering av middagen (betjening 
fra restaurant Efesos). 
o Det ventes 18 gjester utenfra som har avgitt svar. I tillegg 5 repr. fra 

Elisabethsøstrene. Menighetsrådet + kateketer + finansrådet 17 pers. 
Dessuten biskopen med følge. Det bestilles middag til 50. Gjester bør 
henvises plasser langt framme.  

o Pater vil forsøke å få tid til å lage et programheftet med komplett 
innhold i messen. Det er ennå uklart hva som vil bli innslagene fra 
Elisabeth-søstrene. 

o Det er behov for noe hjelp med serveringstjenester, men personene må 
være minst 21 år gamle. 

• Menighetens 25-årsjubileum: Før sommeren foreslo pater å markere jubileet 
for hele menigheten med kirkekaffe etter messen søndag 20. august. Det 
praktiske ved et slikt arrangement må drøftes. Hvordan få folk i menigheten til 
å bli værende og nyte samværet med kaffen? 
o Det må bakes 3-4 kaker, og noen må lage i stand kaffe under messen. 
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• Pilegrimsvandring til Mariaholm lørdag 26. august: Messe, servering, vandring. 
Pater orienterer. 
o De faste medhjelperne vil forhåpentligvis hjelpe til med å lage 

smørbrød til servering etter messen, som starter kl. 10.00. NB!: I fjor 
ble det laget altfor mye. Pilegrimene har med seg egen matpakke til 
vandringen. 

• Katekese: Informasjon om dato for oppstart av trosopplæringen på lørdager 
og konfirmantundervisningen onsdager. Er alle oppgaver ivaretatt? 
o Oppstart 2. sept. for katekesen. Konfirmantundervisning starter 6. sept. 

Det er over 300 barn i menigheten; bare en liten andel kommer til 
katekese. Konfirmasjon (fermingsmessen) finner sted 28.04.18, første 
kommunion 20.05.18. 

 
Sak 4 Finansrådssaker: 

• Oppsummering av malearbeidene: Er vi fornøyde med arbeidet? Gikk det greit 
med økonomien – ingen uventede tillegg? Eventuelle kommentarer fra pater 
eller Samuel. 
o Betalt for maling av kirken: Kr 279.687. Dette er i samsvar med 

avtalen. Det eneste som kan bemerkes, er at to søyler med én etasjes 
høyde ikke ble malt. 

• Den økonomiske situasjonen: I sommer kom det nyheter om at KS 
(organisasjonen for alle norske kommuner) vil kreve at OKB tilbakebetaler like 
mye til kommunene som det Staten krever tilbakebetalt. Hvilke konsekvenser 
får dette for den enkelte menighet? 
o Ingen nyheter foreløpig. 

 
Sak 5 Eventuelt:  

• Invitasjon til å delta i felles katolsk og luthersk gudstjeneste i Askim kirke 
31.10.17 på kveldstid. Flere i menighetsrådet er interessert i å delta. Saken 
følges opp. 

• Familien Przyłas har vært svært hjelpsomme med å pusse opp kirkens 
underetasje, rydde vekk skrot og reparere møbler i sommer. Menighetsrådet 
ønsker å takke familien med en gave på NOK 25.000.  Enstemmig vedtatt.  
 
 

Med vennlig hilsen 
Vidar Olaussen 
sekretær 


