St. Maria menighet, Askim

ÅRSBERETNING 2020

I. Statistiske opplysninger:
Enhet

2020

2019

2018

Samtlige registrerte katolikker i menigheten (inkl. klerus og søstre) per
1. januar

2540

2479

2364

Samtlige registrerte katolikker i menigheten (inkl. klerus og søstre) per
31. desember

2590

2540

2479

11

6

17

Dåp av barn mellom ett år og sju år

1

3

4

Voksendåp (over 7 år)

0

1

1

Fermlinger (inkl. i forbindelse med konversjon)

15

16

23

Førstekommunikanter (barn/unge, ikke konversjon o.l.)

32

28

21

Ektevielser mellom katolikker

0

1

0

Ektevielser mellom en katolikk og ikke-katolsk kristen

0

0

1

Katekumener i menigheten pr. 31.12.

1

1

0

120

108

100

Dåp av barn under ett år

Barn i katekese pr. 31.12.

II. Faste aktiviteter
Messe på norsk kl. 12.30 hver søndag og kl. 18.30 hver onsdag.
Familiemesse kl. 11.00 den 1. og 3. lørdagen i hver måned. Etter familiemessen katekese
(trosopplæring) for barn.
Konfirmantundervisning annenhver onsdag kl. 17.00.
Kontortid onsdager kl. 16.00 – 18.00.
Menighetsbladet ble som vanlig utgitt 2 ganger, nemlig nr. 1 før påske og nr. 2 før jul.
Messe på andre språk:
Vietnamesisk: Kl. 10.00 første søndag i måneden.
Polsk: Kl. 14.00 andre og fjerde søndag i måneden samt kl. 18.00 lørdager i juli og august. Dessuten
polsk messe i påsken og julen.
Kroatisk: Kl. 17.00 andre lørdag i måneden.
Engelsk: Kl. 16.00 lørdag før tredje søndag i måneden.
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III. Bakgrunnsinfo om virkninger av restriksjoner knyttet til covid-19

Aktivitetsåret 2020 kan ikke sammenlignes med noe annet når det gjelder menigheter, foreninger og
organisasjoner verden over. For St. Maria menighet innebar pandemien en brå nedstengning 13.
mars 2020. Fra denne datoen ble alle aktiviteter i kirken avlyst fram til 10. mai. Dette medførte en
rekke endringer, og her er de viktigste:
• Det foregikk ingen feiring av messer mellom 13.03.20 og 09.05.20. Selv i påskehøytiden var
aktivitetene avlyst.
• I det meste av tiden etter 9. mai var det tillatt med maksimalt 50 deltakere til messe og
andre arrangement i kirken.
• Menighetsbladets påskenummer ble laget som en samling tekst og bilder på menighetens
hjemmesider. Det ble ikke sendt ut noen publikasjon til hjemmene.
• Ferming og første kommunion ble utsatt til lørdag 19.09.20. (Polskspråklige barn fikk sin
første kommunion på et noe tidligere tidspunkt.)
• Menigheten søkte Indre Østfold kommune om dispensasjon til å ha noe mer enn 50
deltakere ved de to messene 19. september. Søknaden ble innvilget av kommunelegen.
• Ingen hadde besøk av slekt fra utlandet ved fermingen eller førstekommunionen, noe som
tidligere har vært vanlig.
• Da den årlige pilegrimsvandringen til Mariaholm skulle arrangeres 29. august, var Indre
Østfold kommune midt oppe i et betydelig, lokalt smitteutbrudd. Arrangementet ble derfor
avlyst og redusert til en samling i St. Olav domkirke i Oslo.
• Det var en del frustrasjon blant menighetens medlemmer når det gjaldt restriksjonene. Blant
annet var det intens motstand mot håndkommunion som eneste måte å motta eukaristien
på.
• Menighetsbladets julenummer utgikk helt.
• På nyåret 2021 kom det nye Korona-restriksjoner som i sterk grad begrenset aktivitetene i
menigheten, men dette vil bli behørig omtalt i årsberetningen for 2021.

IV. Menighetsrådet

A. Menighetsrådet i første del av 2020.

Menighetsrådet har hatt 3 møter og har behandlet 14 saker.
Menighetsrådet ble valgt i april 2016. Etter avtale med Oslo Katolske Bispedømme ble rådets mandat
forlenget med 2 år fra april 2018. Menighetsrådets sammensetning var det samme i 2019 basert på
fornyelse av mandatet pr. 01.04.18:
Formann
Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlemmer

pater Piotr Pisarek OMI
Elżbieta Thorsen
Arne Larsen
Vidar Olaussen
Anna Eidsaa,
Jolanta Navdahl
Jan Kostyra
José Richard II Reyes
Tommy Hoang Holm
Nguyen Van Hoang

Varamedlemmer

Finansråd: P. Piotr Pisarek OMI, Pa Samuel Harding, Adam Babiński, Roy Hagen, Jan Kostyra, Tommy
Hoang Holm.
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B. Menighetsrådet i siste del av 2020.
Etter planen skulle det holdes valg av nytt menighetsråd i april 2020. På forhånd var en valgkomité i
gang og forespurte kandidater til en valgliste. Listen ble ferdig med et godt antall kandidater, men på
samme tid startet nedstengningen grunnet pandemien. Dermed måtte valget utsettes.
Valget ble gjennomført i en periode på 4 uker fra 18. oktober til 15. november. Medlemmene kunne
avgi skriftlig stemme i en låst valgurne i kirkens våpenhus.
Den 6. desember foretok leder og to medlemmer fra det tidligere menighetsrådet opptelling av
stemmene. Stemmetallene ble oppgitt skriftlig til pater, som i sin tur satte opp følgende rekkefølge
på de nye menighetsrådsmedlemmene:
Vidar Olaussen
Anna Eidsaa
Anne Ma Riiser
Quan Minh Nguyen
Roy Hagen
Nhi Nguyen (ungdomsrepresentant)
Wendy Tan (utnevnt)
Varamedlemmer:
Joanna Gac
Nguyen Thi Thanh Ha
Intensjonen videre var at det nye menighetsrådet skulle ha et konstituerende møte onsdag 6. Januar
2021. Det ble innkalt til møtet, men to dager i forveien ble det klart at de nye restriksjonene
utelukket en samling av et slikt omfang. Det gikk mange uker før det nye menighetsrådet trådte i
kraft og kunne påbegynne sine oppgaver.

IV. De største sakene og tiltakene som menighetsrådet har behandlet i 2020:
•

Utbedring av fuktskader: I 2018 ble det avdekket et omfattende behov for utbedring av
fuktskader på kirkens bygningsmasse. På et tidlig tidspunkt ble firma Søhoel Bygg og
Eiendomsservice AS engasjert til å finne løsninger og iverksette disse. En rekke utbedringer ble
utført i 2019, og arbeidene pågikk i realiteten helt fram til november 2020. Det er især pater
Piotr Pisarek og menighetsrådets nestleder Arne Larsen som fulgte opp dette viktige ansvaret.

•

Finansiering av utbedringene: Samlet kostnadsramme ligger på ca 6 mill. kroner. Av dette har
Bonifatiuswerk bidratt med tilsagn om til sammen nesten 4 mill. kroner. Betaling av restbeløpet
etter at støtten fra Tyskland er mottatt, løses av OKB i nær kommunikasjon med sognepresten.

•

Informasjon om utbedringsarbeidene ble gitt i form av løpende oppdateringer på menighetens
hjemmesider.

•

Valfart til Mariaholm 29.08.20 ble som tidligere nevnt avlyst og erstattet med et mindre
arranement i St. Olav domkirke i Oslo.

V. Økonomi
Det henvises til regnskapsrapport fra OKB for informasjon om menighetens omsetning og resultat i
2020. Rapporten foreligger ventelig først etter sommeren 2021.
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VI. Sluttord
2020 ble et annerledes år for alle mennesker i hele verden. Derfor måtte også vår katolske menighet
i Indre Østfold se driften og aktiviteten nedskåret til et minimum fastsatt av helsemyndighetene og
Regjeringen. Som så mange andre steder i verden har det vært en utfordring å holde konfliktnivået
nede, noe som sikkert er en naturlig følge av at faste handlinger og gjøremål som den enkelte setter
pris på, har måttet utgå eller endres drastisk.
Likevel er det grunn til å glede seg over alt som har latt seg gjennomføre. Ferming og første
kommunion ble gjennomført, om enn litt senere på året enn vanlig. Trosopplæring for barn har
foregått i alle perioder der det har vært tillatt å samle barn og unge, og på kreativt vis ble det
gjennomført valg av nytt menighetsråd. I tillegg pågikk rehabiliteringen av bygningsmassen helt fram
til ferdigstillelse i november 2020.
Alle avlyste messer og all aktivitet med redusert antall tillatte plasser har ført til lavere
kollektinntekter enn vanlig. Det må være tillatt å håpe på økt giverglede når messefeiring og andre
aktiviteter kommer tilbake i normal form og hyppighet.
Menigheten noterer seg at hele 120 barn er påmeldt regelmessig og systematisk katekese. Tallet har
aldri vært så høyt i vår menighet, og det er derfor spesielt beklagelig at katekesen har måttet utgå i
store deler av året.
Når denne årsberetningen skrives i februar 2021, ser vi allerede at også inneværende år vil inneholde
et avvikende aktivitetsnivå. Problemene som pandemien forårsaker, er ikke slutt med det første, men
i bønn og håp ser vi fram til å vende tilbake til en hverdag og et trosliv i samsvar med det vi har vært
vant til etter hvert som smitten kommer under kontroll og vaksinene begynner å gjøre seg gjeldende.
Askim, 14.02.21
For menighetsrådet,
Vidar Olaussen
sekretær
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