
               Referat fra menighetsrådsmøte                             
i St. Maria menighet, Askim 11.05.2022 

Til stede: Pater Piotr S. Pisarek, Anna Eidsaa, Nhi Nguyen, Joanna Gac, Anne Ma Riiser 

Forfall: Roy Hagen, Quan Minh Nguyen, Wendy Tan, Nguyen Thi Thanh Ha 

 Saker, drøftelser og vedtak:  

1. Godkjenning av dagsorden. 
 Enstemmig godkjent.  

2. Meldinger og informasjon  

a)  Førstekommunion 

36 barn mottar sin Første hellige kommunion lørdag 21. og søndag 22. mai. Det blir feiret tre 
Messer som fordeler seg slik: 21. mai kl. 10.00 og kl. 13.00, 22. mai kl. 12.30  

Ferming 

Kristi Himmelfartsdag, 26. mai kl. 12.30, mottar 21 konfirmanter fermingens sakrament 
v/Mgr Hai 

 
b) Organist 

Menigheten har for tiden ingen fast organist. Det er ønskelig at denne tjenesten igjen dekkes. 
Man er villig til å lønne en kvalifisert organist etter avtalt timesats. Noe opplæring kan 
kanskje vurderes ved behov. Ingen åpenbare kandidater pr. d.d.  

 
c)  Orgel 

Menigheten bør vurdere anskaffelse av et mere egnet orgel til kirken. Vårt nåværende gjør 
nytten, men er beregnet på annen type musikk enn den vi normalt benytter i våre 
sammenhenger. Et mekanisk kirkeorgel blir for dyrt for vår lille menighet, men vi kan vurdere 
et digitalt orgel liknende orgelet som ble installert i St. Mikael kirke i Moss for noen år tilbake. 

 
 d)  Skjerm eller samlebøker 

Den polske gruppen har utilfredsstillende forhold m.h.t. salmesangen. Vi kan tenke oss 
to ulike løsninger: 
a) Gå til innkjøp av salmebøker på polsk 
b) Gå for en digital løsning med overføring av tekstene til skjerm via prosjektor/pc. 

P.g.a. kirkens arkitektur vil vi trenge to skjermer – en på hver side av kirken. En 
digital løsning har den fordelen at den også kan benyttes i andre sammenheng enn 
til polske messer. Vi er avhengig av personer som kan bruke utstyret. 
 

Pris og funksjonalitet undersøkes før man tar en avgjørelse.  
 

 e) Ungdom 

Vår ungdomsleder, Nhi Nguyen, forteller at menighetens ungdomsgruppe har mottatt 
økonomisk støtte fra NUK. Pengene står ubenyttet. Ungdomsarbeidet ligger litt nede for 



tiden. Det er vanskelig å samle ungdommene i menigheten. Selv når de får tilbud om betalt 
opphold på leir, ønsker ingen å dra.      
 Ungdomsleder ønsker avløsning fra 2023.  

 
 f)  NEK 

Norges eldre katolikker har leiropphold på Mariaholm fra 1. -4. august. I den forbindelse 
ønsker de omvisning i St. Maria kirke i Askim. P. Piotr har ferie på denne tiden, så en fra 
menigheten låser opp og viser rundt. 

g) Ferie 

 P. Piotr har ferie i tidsrommet 1. til 21. august 2022 

h) Kommende menighetsrådsmøter 

Det blir ingen menighetsrådsmøter i juni, juli og august. Neste møte blir 7.september kl. 19 - 
etter Messen. 

I)  Sommermiddag  

 22. juni samles vi til sommermiddag hos ”Efesos” kl. 19 – etter messen. Invitasjon sendes ut. 

  

 
3.  Økonomi 

 Kollekten til Ukraina var god 

Det kom inn en del til fasteaksjonen, men den «druknet» kanskje litt i fokuset rundt 
Ukraina. 

Gode kollekter i forbindelse med Den stille uke og Påske. 

  

 4. Annen informasjon om drift og aktivitet  

• Ingen  saker 

Neste møte: 7. september 2022 kl. 1900 

 

Askim, 11. mai 2022         referent 

      Anne Ma Riiser 


