
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 
torsdag 1. mars 2018.  
 

Til stede: 
Pastor Egil Mogstad, Theodor With, Maria Fe Sæther, Hege Strand, Dominika 
Kowalczyk, Beata Turek, Klaus Andersen 
 
Florence Moufack og Paul Opata deltok under sak 07/18.  
 
Lena Tande deltok under sak 08/18.   
  
Forfall :  
Marc Dhainaut. 
 
 

Sak 06/18: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. 

 
Sak 07/18: Førstemesse for Paul Opata søndag 29. april 
 
Konklusjon: 
Menighetsrådet deltar i en gruppe som forbereder og avholder en 
menighetsfest i anledning Paul Opatas førstemesse den 29. april. Dominika  
Kowalczyk representerer Menighetsrådet. Gruppen består ellers av  
representanter for den afrikanske gruppen og ledes av Florence Moufack.  
 
Gruppen forbereder program (inkl. servering) for festen. 
 
Gruppen bes se på hvordan begivenheten best kan annonseres, og vurdere  
særskilt hvordan feiringen generelt kan bidra til å samle alle grupper i  
menigheten ved denne spesielle anledningen.  
 
Menighetsrådet anbefaler at gruppen prester som selebrerer messen er  
bredest mulig sammensatt, og gjenspeiler menighetens mangfold i størst mulig  
grad. Det samme gjelder førstemessens liturgiske uttrykk.  
 
 Det anbefales videre en messe med mange ministranter. 
 
Menighetsrådet fortsetter behandlingen av denne saken på møtet den 21.  



mars. Florence inviteres og tar med andre representanter fra arbeidsgruppen  
som hun finner nødvendig.  
 
Arbeidsgruppen holder sognepresten underrettet om sitt arbeid. 
 

  
Sak 08/18: Katekesen for barn frem til førstekommunion i St. Olav  
menighet 
 
Bakgrunn for saken: 
Førstekommunionskatekesen er krevende. To av tre kateketer har sluttet.  
Arbeidet består ikke bare av undervisning, men også av mye praktisk jobbing og  
koordinering, som for eksempel matlaging, rigging av bord og administrasjon av  
utstyr. I et større perspektiv gjelder saken også barns plass i menighetslivet  
generelt. 
 
I søndagens høymesse opplever noen familier det vanskelig å ta med  
barn til messen fordi de blir hysjet på. Noen føler at høymessen er lite tilpasset  
barnefamiliene. 
 
Det har vært et ønske at familiegudstjenesten på julaften i fjor blir  
evaluert av menighetsrådet.  
 
Konklusjon:  
Arbeidet med katekesen må få en høyere prioritet og organiseres bedre. Det  
må rekrutteres flere kateketer. Det må gis praktisk støtte til kateketene.  
 
Mulighetene for samarbeid og koordinering mellom polsk og internasjonal  
katekese må utredes.  
 
Menighetssekretæren og vaktmestertjenesten kan bistå kateketene ut fra sine  
forutsetninger, og etter avtale.  
 
Når det gjelder konflikter rundt støy, tar sognepresten tak i dette og forhører 
seg med de forskjellige parter. Det antydes at noen akustiske tiltak allerede kan 
gjøre mye for å forbedre situasjonen.  
 
Barn er selvfølgelig like velkomne som andre i messen. 
 



Det var ikke mulig å skaffe vikar ved sykdom til familiegudstjenesten den 
24.12.2017. Sognepresten beklager, og understreker at dette var en uheldig 
engangshendelse. Regelen er at familiegudstjenesten 
på juleaften betjenes av organist. 

 
Sak 09/18: Beslutninger som er fattet på grunnlag av råd fra  
Menighetsrådet. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er oppstått tvil om hvorvidt vi har et budsjett-vedtak for 2018.  
Menighetsrådet ga sin enstemmige tilslutning til et forslag i møtet den 24.  
januar, men det er foreløpig uklart hva sognepresten har vedtatt i ettertid.  
 
Konklusjon: 
Menighetsrådet ber om å bli orientert om eventuelle endringer sognepresten  
har gjort i budsjettforslaget for 2018 etter å ha snakket med Per Albert Vold.  
Endelig budsjett bes snarest sendt til regnskapsfører Eva Huse, slik at  
Menighetsrådet kan få jevnlige budsjett-avregninger, jf. statuttenes § 13.  
 

 
Sak 10/18: Vararepresentanter til Menighetsrådet 
 
Saken utsettes. 

 
Sak 11/18: Menighetstur til Tautra. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er kommet forslag om at det arrangeres en menighetstur til Tautra i 
menighetsrådets regi. Det er allerede gjort forberedelser til transport. Det er 
plass til mellom 70 og 80 personer, og det bør være bindende påmelding. Unn 
Madsø er foreslått som guide ved Tautra Mariakloster. Det vil bli holdt messe i 
søstrenes kapell. 
 
Konklusjon: 
Menighetsrådet er positiv til initiativet, og ber sognepresten kontakte søstrene 
på Tautra for å avtale tidspunkt. Lørdag 2. eller 9. juni kan være aktuelle 
datoer. Menighetsrådet sørger for kunngjøring og påmelding når datoene er 
klare. 
 



 
Sak 12/18:  Oppfordring fra Biskopen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er kommet henvendelse fra Biskopen til sognepresten, hvor han henviser 
til pave Frans’ fastebudskap for 2018 og initiativet «24 timer for Herren» med 
skriftemål og sakraments-tilbedelse. Han ønsker at dette skal skje mellom 
fredag den 9. og lørdag den 10. mars (budskapet er gjengitt på katolsk.no).  
 
Konklusjon: 
Det holdes polsk retrett som passer godt med pavens fastebudskap på de 
aktuelle datoene. Sognepresten samarbeider med polakkene om en utvidelse 
av deres retrett til også å inkludere ikke-polakker. 
 
  

Sak 13/18:  Olsok. 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er kommet henvendelse fra sognepresten hvor han spør om hva som er St 
Olav domsogns oppgave(r) i forbindelse med olsok-feiringen.  

 
Konklusjon: 
Olsok er ferietid i Trondheim, og dette er også tiden da mange  
innvandrere reiser hjem.  
 
Menighetsrådet viser til det arbeidet som gjøres med oppgradering  
av det gamle foreningslokalet. Her vil det på noe sikt gis muligheter også for  
feiringen av olsok.  
 
Vi avventer utspill fra Bisperådet og den nasjonale Olsok-kommisjonen.   
 

Sak 14/18:Besøk 12. til 14. oktober av relikvier av den Hellige  
Teresa av Lisieux og hennes hellige foreldre Louis og Zelie Martin 
 
Konklusjon: 
Sognepresten sender generalvikarens program for 12. til 14. oktober til  
menighetsrådsmedlemmene.  
 
Beata sjekker polske ressurser om Teresa av Lisieux, og meddeler seg om dette  



i et senere menighetsrådsmøte. 
 
Øvrige sider av saken utsettes. 

 
Sak 11/18:  Eventuelt 
 
Bruk av kantoriet på søndagene: 
Det er en avtale mellom korene at norsk kor har reservert kantoriet frem til kl. 
12.15 på søndager. Kl. 12.15 skal norsk kor overlate rommet til det polske 
koret.  
 
Det polske koret starter som regel sine øvelser kl. 12, og synes det er greit å 
bruke et tilstøtende rom (hjørne-rommet i 2. etasje) inntil kl. 12.15. Når 
klokken er 12.15 kommer det polske barnekoret, og da er de to polske korene 
avhengig av at kantoriet er fristilt. 
 
Kl. 12.15 er dessuten tidspunktet da ungdommen ønsker hjørne-rommet i 2. 
etasje til sine møter.  
 
Det er ingen god løsning for de polske korene å bruke seminar-rom i 1. etasje. 
De er avhengige av instrumenter og utstyr i kantoriet som er tungt å flytte. 
 
En løsning hvor ungdommene flytter sine søndagsmøter til seminar-rom i 1. 
etasje vil bedre situasjonen i 2. etasje. Men er dette greit for ungdommen? 

 
 

Referat ved Klaus Andersen 
 
 
Egil Mogstad,  Maria Fe Sæther Hege Strand  Beata Turek 
Sign.   Sign.   Sign.   Sign. 
 
Theodor With  Klaus Andersen  Dominika Kowalczyk 
Sign.   Sign.   Sign.  
 
 
 
 


