St. Maria menighet

Referat fra menighetsrådsmøte 09.06.21
Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Anna Eidsaa, Roy Hagen, Quan Minh Nguyen, Anne Marie Riiser,
Vidar Olaussen.
Meldt forfall: Nhi Nguyen, Joanna Gac.

Saker, drøftelser og vedtak:
1. Godkjenning av dagsorden.
Enstemmig godkjent.

2. Revidert årsregnskap 2020
Regnskapet viser en omsetning på kr. 5,9 mill. Avregningen viser et underskudd på kr 1,5
mill, noe som skyldes den store rehabiliteringen av bygningene.

3. Andre meldinger

a) Serviceavtale om årlig kontroll og ettersyn av alarmanlegget fornyet.
b) Statlig og kommunalt tilskudd er fra i år slått sammen. Summen pr. medlem blir dermed 2 x
587 kr, til sammen 1174 kr.
c) Møte med biskopen avholdt 26.05.21. Målet for biskopens rundreise i bispedømmet var å
få et inntrykk av hvordan situasjonen i menighetene er ved slutten av den krevende
pandemien.
d) Pastoralrådsmøte via nett lørdag 01.05.21. Anna Eidsaa representerte vår menighet ved
møtet og refererte sakene for menighetsrådet. 34 deltakere i alt. Mange viktige og
interessante nyheter om Den katolske kirke i Norge ble presentert. Blant
foredragsholderne var p. Oddvar Moi, kansler Anne Mette Ringdal og biskop Erik Varden.
Møtet hadde fokus på å gjenvinne den tidligere gode søkingen til Kirkens messer og andre
arrangement.

4) Rehabiliteringen av kirken
Arbeidene er nå helt fullført. Det siste som ble utført, var monteringen av tregitteret foran
kirkeklokken. Dette ble utført ved hjelp av høy lift om morgenen 9. juni.
Det er etablert en Maria-hage ved statuen til venstre for kirkens hovedinngang. Hagen er
vakkert utført og bidrar til å forskjønne hele fasaden.

5) Representasjonen i Caritas
Forslag til nye statutter for organisasjonen legger opp til minst 50 % katolsk representasjon
i styret. Det er uro rundt forslaget ettersom det kan føre til at tilknytningen til Den katolske
kirke kan bli nedtonet eller svekket. Menighetsrådet i St. Maria menighet anbefaler at i den

grad styremedlemmenes kirkelige tilhørighet skal spesifiseres, må det sikres en klar,
katolsk dominans og tilknytning i styret.

Eventuelt
a) Teknisk rom i kirkens underetasje blir til en viss grad brukt som lager. Dette er ikke lovlig,
og alle lagrede gjenstander må fjernes. Dette må fjernes og kastes.
b) Nasjonal Korona-forskrift gjelder i Indre Østfold fra 10. juni: Tillatt med inntil 200 personer
på innendørs arr med faste, tilviste plasser, men fordi én meters avstand må overholdes,
kan vår kirke romme ca 100 personer. Billettbestilling anbefales fortsatt. Informasjonen
deles på menighetens hjemmesider.

Askim, 09.06.21
Vidar Olaussen
sekretær

