
Referat fra menighetsrådsmøte 15.03.22

Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Anna Eidsaa, Roy Hagen, Joanna Gac, Wendy 

Tan, Nhi Nguyen.

Meldt forfall: Anne Ma Riiser, Quan Minh Nguyen,

 Saker, drøfelser og vedtak: 

1. Godkjenning av dagsorden.

 Enstemmig godkjent. 

2. Meldinger og informasjon 

a) Referat fra forrige møte.

b) Utdeling av brosjyrer om nordiske familiedager som arrangeres i Fredrikstad 26.05- 29.05 i regi av 

katolsk bispedømme. 

Komfortabel innkvartering i Haugetun folkehøyskole. Prisen for opphold- tre dager, alle måltder, 

utlukter og omvisninger i Fredrikstad, varierer fra NOK 1700 for deltakerne over 12 år. Prisen for 

barn mellom 4-11år er NOK 250. Pater Piotr oppfordrer familier i vår menighet tl å delta og forsikrer 

at opphold vil bli dekket av menigheten. Fristen for registrering er 31.mars og gjennomføres gjennom

e-mail: nordicfamilydays@katolsk.no

c) Pastoralrådsmøte på Mariaholm 18.03-20.03. Anna Eidsaa representerer vår menighet.

d) Kurs om forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep fnner sted i Fredrikstad, lørdag 26.mars.

Informasjon om kurset samt program er sendt tl alle medlemmer av menighetsråd, kateketer og 

lektorer. Invitasjon ligger også ved inngangen tl kirken slik at alle andre interesserte kan melde seg 

på.  Påmelding sendes tl e-post: fredrikstad@katolsk.no innen 21.mars.

 e) Den tradisjonelle retreten før Påske fant sted i Mariakirken 02.02-5.03. Menigheten var heldig tl 

å gjeste pater Pawel som kom tl oss ret fra krigsrammede Ukraina. Hans tlstedeværelse og fne 

preker vekket våre tanker og bønn tl alle som lider og sørger. Menigheten samlet over 5500 kroner 

tl hjelp for Ukraina.

 f) Pater Piotr informerte også at humanitærhjelp fortseter videre. Alle menigheter samler sine 

bidrag tl OMI delegasjon i Ukraina som støter derværende kloster. Klosteret har vært i det siste et 

viktg tlfuktsted for folk som søkte ly og hjelp i den dramatske situasjonen i Ukraina.

3. Annen informasjon om drif og aktvitet 

• Pater Piotr utrykket stor «Takk «tl ungdomsrepresentanten Nhi i forbindelse 

med Adventsaksjonen 2021. Pater har også takket henne for hjelp i 

religionsundervisningen. I situasjoner når kateketen er fraværende, er Nhi 

behjelpelig og klar tl å stlle opp. Flot innsats!!

mailto:fredrikstad@katolsk.no


• Den årlige Fasteaksjonen er i gang. Dete året har den fåt ttelen «Sammen for 

det felles gode». Bidragene samles eter hver messe frem tl Påske. Fasteaksjon 

bokser kan også benytes.  

• Menigheten trenger fortsat organist. Vi får håpe at pater Magnus, fra den 

norske menigheten i Askim, kan hjelpe oss tl å fnne en praktserende student.

• Menighetsblad skal oppretes digitalt. Tekster, bilder og annet materiale kan 

sendes tl Røy: rhage2@online.no frem tl 8.04, fredag før Palmesøndag.

 Neste møtet: Onsdag, 11. mai, kl. 19

Askim, 16.03 22

Referent

Anna Eidsaa

leder


