
 

 

St.	Maria	menighet	

Referat	fra	menighetsrådsmøte	03.02.19	
	
Til	stede:	Pater	Piotr,	Anna	Eidsaa,	Jolanta	Navdahl,	Chi	Thien	Ngo	Nguyen,	Vidar	Olaussen.	
	
Meldt	forfall:	José	Richard	II	Reyes,	Arne	Larsen,	Elzbieta	Thorsen,	Jan	Kostyra,	
	
 
Møtet fant sted umiddelbart etter høymessen. Målet med møtet var kun å gjennomgå 
praktiske detaljer ved bispevisitasen søndagen etter, den 10. februar. Dessuten ble 
årsmelding for 2018 lagt fram. 
 
 
1. I biskopens pontifikalmesse brukes de samme salmene som i dag, dvs. nr. 543, 786, 304 og 

572. Liturgi: Norsk messe nr. 13. Salmetekstene skal samles i et eget programhefte som pater 
utarbeider med tillatelse fra St. Olav forlag. 

2. Kirkens underetasje ble ryddet på dugnad under katekesen 2. februar. Dermed er alle rom 
presentable for biskopen. Pater og menighetsrådet takker varmt for innsatsen som ble gjort 
med ryddingen!  

3. Kirken vil bli rengjort av et firma fredag 8. feb.  

4. Det skal dekkes bord til kirkekaffen i menighetssalen. De som har anledning, kommer og gjør i 
stand menighetssalen lørdag, evt. fredag kveld. Enkelte fra menighetsrådet vil også delta.  

5. Flere av medlemmene har lovet å bake kaker til kirkekaffen. Menighetsrådet takker for hjelpen! 

6. Ved middagen på Askim Kro kan menighetens frivillige fra menighetsrådet, finansrådet og 
kateketene ta med sin ektefelle. 

7. Menighetsrådsleder Elżbieta ønsker biskopen velkommen i begynnelsen av messen. Elżbieta 
og Vidar samarbeider om utformingen av velkomsten.  

8. Menighetens årsmelding for 2018 ble lagt fram og godkjent. Årsmeldingen legges på 
hjemmesidene.  

9. Pater opplyste at han skal være i Sverige i noen dager i forbindelse med en begravelse. 
Senere skal han være i Barcelona i noen dager. Sekretæren har datoene for disse reisene slik 
at informasjonen ikke trenger legges på hjemmesidene. 

10. Under biskopens møte med menighetsrådet legger sekretæren fram årsmeldingen for 2018. 
For rapport om katekesen og ungdomsarbeidet vil Chi avlegge rapport.  

 
Neste møte blir felles for finansrådet og menighetsrådet, og den viktigste saken vil være 
vedlikeholdsarbeidet som må utføres på kirkebygningen. Møtetid: Onsdag 13. mars kl. 19.00. 
 
 
Askim, 03.02.19 
Med vennlig hilsen 
 
Vidar Olaussen 
sekretær 


