
 

 

St. Maria menighet 
Referat fra menighetsrådsmøte 16.09.18 
 
 
Til stede: pater Piotr Pisarek, Elżbieta Thorsen, Anna Eidsaa, Arne Larsen, Chi Thien Ngo 
Nguyen, Vidar Olaussen. Dessuten deltok Pa Samuel Harding på sak 1, 2 og 4a. 
 
Meldt forfall: Jan Kostyra, José Richard II Reyes, Jolanta Navdahl. 
 
 
 
 
Saker, drøftelser og vedtak: 
 
Sak 1. Godkjenning av dagsorden. 

 Enstemmig godkjent.  
 

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

a) Valfart til Mariaholm 25.08.18 
Valfarten var som vanlig godt organisert og bra gjennomført. Faktura for bussen er 
ikke mottatt ennå. For øvrig er utgiftsnivået relativt lavt.  

 
b)Relikviene etter Thérèse av Lisieux og hennes foreldre. 
Relikviene besøker Oslo, Jessheim, Hønefoss, Trondheim og Tromsø. 
Link til infosider skal legges på våre hjemmesider. therese.katolsk.no. 

 
c) Utstyr til trosopplæringen 
De som er ansvarlig for katekesen trenger utstyr til undervisningen, f.eks. blyanter, 
fargeblyanter, papir, kladdebøker etc. En egen printer ville også gjort nytten. 
Pater sier: Lærerne for trosopplæringen kan bare gi beskjed om hva de trenger, så 
vil materiell bli bestilt. 

 
 
 
Sak 4. Finansrådssaker 

a) Tilbud på utskifting av oljefyr.  
Mottatt tilbud: Kr 318.000. Med i tilbudet er ikke fjerning av nåværende fyrkjele og 
oljetank. 
OKB er juridisk eier av bygningen og har det formelle ansvaret for at noe blir gjort 
med varmekilden. 
Menighetsrådet ber Samuel om å lede anbudsprosessen for at minst 3 firmaer skal 
gi anbud på samme type oppdrag med nøyaktig samme omfang. 

 



 

 

b) Regnskap 2017 
Egenkapital 978', gjeld 376'. 
Menighetens regnskap for 2017 gjennomgås mer detaljert i neste møte. 

 
c) Brannsikkerhet. 
Det er behov for definerte rutiner for brannsikkerhet, rømningsveier, ansvar hvis 
noe skjer, betjening av brannalarm, avverge utrykning når alarmen er utløst uten 
grunn etc. 
 
Vedtak: 
Det holdes en gjennomgang og opplæring etter messen onsdag 24. oktober. 
Målgruppe: Menighetsrådet, frivillig vaktmester, navngitte representanter for alle 
nasjonale grupper m.fl. 

 
d) Støtte til prosjekt i Moldova og andre formål. 
Fra oktober innsamles ekstra kollekt den 3.søndag i hver måned. 
Innsamling til Svalene og skoledriften i Peru: Laila Frøyset holder informasjon om 
skolen etter messen søndag 11. november. 
Det er behov for rutiner for innsamling av gaver og bidrag til eksterne formål. 
 

 
 
Sak 5. Fordeling av oppgaver og ansvar 

Saken ble påbegynt i forrige møte og vil ventelig bli belyst på mer og mer spesifikke 
måter utover høsten. 
En liste over lektorer skal utarbeides slik at man vet hvem som står for tur. 
Konfirmantene kan engasjeres til mindre oppgaver i søndagsmessen, bl.a. 
tekstlesing.  
Det må være utarbeidet rutine for de ulike ansvarsoppgavene. 
Samlingen 24. oktober som er vedtatt i sak 4c ovenfor, representerer en 
begynnelse på organisering og formalisering av ansvarsoppgavene i menigheten. 

 
 
 
Neste møte: Onsdag 24.10.18 kl 19.00. Til dette møtet blir også representanter for 
de nasjonale gruppene innkalt for at alle med et eller annet ansvar i menigheten skal få 
informasjon og opplæring om teknikk og sikkerhet i bygningen. 
 
 
Askim, 16.09.18 
Med vennlig hilsen 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 
 


