
 

 

St. Maria menighet 
Referat fra menighetsrådsmøte 22.08.18 
 
 
Til stede: pater Piotr Pisarek, Elżbieta Thorsen, Jolanta Navdahl, Anna Eidsaa, Arne 
Larsen, Vidar Olaussen. 
 
Meldt forfall: Jan Kostyra, José Richard II Reyes. 
 
 
 
 
Saker, drøftelser og vedtak: 
 
Sak 1. Godkjenning av dagsorden. 

 Enstemmig godkjent.  
 

 
Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte. 
 Enstemmig godkjent. 
 
 
 
Sak 3. Arrangementer 

26.08.18: Avskjed med Carolus Borromeus-søstrene i Moss. Pontifikalmesse og 
servering; pater Piotr er opptatt hele dagen. Pater Filak holder messe i Askim. 

 
25.08.18: Valfart til Mariaholm. Serveringen av lunsj før avmarsj må forberedes. 
Opptelling av hvilke medhjelpere man kan regne med. Oppgavefordeling. Mat blir 
handlet inn. I likhet med de siste årene serveres det ikke varmrett ved Hovin kirke. 
I fjor var det rester nok fra lunsjen til å servere ved Hovin; det gjenstår å se om 
dette skjer i år. 

 
15.08.18: Ny Maria-statue plassert utenfor kirken og innviet. En gave til 
menigheten. Statuen dekkes foreløpig ikke av overvåkingskamera. Systemet har 
plass til ytterligere to kameraer. Statuen skal forsikres. 

 
Bispevisitas 9.-10. februar 2019: Saken utsettes. 

 
 
 
Sak 4. Finansrådssaker 

Drenering og belysning: Arbeidet er avsluttet; dreneringen er ferdig, og 
belysningen tatt i bruk. Foreløpig prisantydning: Kr. 125.600 for graving, drenering 
og gjenfylling av grøft + 37.700 for elektriske arbeider. 

 
Utskifting av oljefyr: Tilbud på demontering og fjerning av eksisterende oljefyr 
er mottatt fra ett firma; ytterligere ett tilbud avventes. Prisantydning fra det første 
firmaet: Kr. 318.000.  



 

 

 
Omdefinering av menighetsgrense: Grensen mellom menighetene i Askim og 
Moss går midt i Elvestad-krysset. Dette er uhensiktsmessig ettersom grensen 
dermed går mellom nabohus. Grensen bør gå der folk i Hobøl oppfatter som et 
naturlig skille, nemlig ved det fredede furutreet noen kilometer nord for Ringvoll.  
GPS-koordinat for furutreet: 59.57596º N, 10.87489º Ø 
 
Aktivisering: Det er behov for struktur på oppgavene som må utføres av frivillige. 
Det vil gjøre det lettere å få folk til å påta seg ting når ansvaret er tydelig 
avgrenset. Erfaringsmessig er det vanskelig å komme i dialog om frivillig innsats i 
menigheten. Skriftlige ideer fra Arne og Vidar ble delt ut for senere behandling. 

 
 
 
Sak 5. Eventuelt 

• Konf.underv. oppstart utsatt til 19.09.18 pga begravelse i Polen. 
 

• Polsk salme synges kun på fastsatt plass i messen, vanligvis etter forbønnene, ikke 
under kommunion. Det skal være ro til bønn og ettertanke under kommunionen. 

 
• Det er svært ønskelig at småbarn som ikke klarer å være stille under messen, 

holdes inne i barnerommet på høyre side bak i kirken. 
 

• 3. søndag i måneden samles det inn ekstra kollekt til prosjekt i Moldova. Det er 
besluttet at menigheten skal gi kr. 3000 pr. måned. Gaven gis gjennom 
bispedømmet i Khisinau. For tiden mottar 5 studenter støtte fra prosjektet. 

 
• Karmelittsøstrene i Glumslöv ved Jönköping ber om at en Youtube-video legges på 

menighetens hjemmesider. Vidar ordner dette i slutten av august. 
 

• Når det gis gaver med VIPPS, er det enklest for regnskapsførselen og disponering 
av gavene at det i meldingsfeltet skrives en kode for hva gaven gjelder. Disse 4 
ulike kodene kan benyttes: Kollekt: Nr. 1. Gave ved messe, bryllup etc: Nr. 2. 
Gave til menigheten: Nr. 3. Kontingent for materiell til katekese, første kommunion 
og konfirmantundervisning: Nr 4. Informasjonen skal skrives på hjemmesidene. 

 
 
Neste møte: Søndag 16. sept. etter messen. 
 
 
Askim, 22.08.18 
Med vennlig hilsen 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


