
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 
onsdag 30. mai 2018.  
	
Til stede: 
Egil Mogstad, Theodor With, Maria Fe Sæther, Unn Madsø, Marc Dhainaut, 
Klaus Andersen 
 
Forfall :  
Dominika Kowalczyk 
 
Sak 21/18:  Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 09/18: Beslutninger som er fattet på grunnlag av råd fra  
Menighetsrådet. 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet konkluderte slik i møtet den 21. mars:  
 
Menighetsrådet inviterer sognepresten til å meddele hvilke beslutninger som  
er fattet i følgende saker hvor menighetsrådet har gitt råd:  
  
Sognepresten har fattet slike vedtak: 
1. Kirkevakt-tjenesten (sak 03/18). Turnus vedtatt som foreslått av 

menighetsrådet. 
2. Tilsetting av vikar-organist (sak 33/17). Kontrakt inngås med polsk 

organist. Hun får de samme vilkårene som norsk kantor.  
3. Endringer i det økonomiske opplegget for kirkekaffen (sak 33/17). Polsk og 

norsk kirkekaffe integreres i menighetens regnskap. Begge grupper får 
bank-kort til sine innkjøp.  

4. Bevilgning til KUL-Tros adventsaksjon i 2017 (sak 35/17). 
Bevilgninger gitt som foreslått av menighetsrådet.  

5. Rom-plan for menighets-sentret (Sak 11/17 og sak 2/18). Vi tar i bruk det 
samme systemet for romplanlegging som i OKB. Systemet bygger på 
kalendere i kirkens epost-system (Office 365). Menighets-sekretæren blir 
nav i systemet. En nærmere beskrivelse er vedlagt protokollen.  

6. Praktisk støtte til kateketene (sak 08/18). Mye godt samarbeid mellom 
menighetsrådet og menighets-sekretær og driftstjeneste har kommet i 



gang. Det finnes bok i bokhandelen hvor oppdrag til gjøremål for drifts-
tjeneste kan registreres. En epost til Renate kan også benyttes.  

7. Samarbeid og koordinering mellom internasjonal og polsk katekese (sak 
08/18). Vi jobber videre med saken, se også sak 17/18 og sak 22/18.  

8. Bruk av røkelse under messen (sak 29/17). Sognepresten forsøker så godt 
han kan å styre bruken av røkelse. Montasje av vifte for å trekke røkelse 
ut av  «grovsakristiet» (stedet hvor røkelseskarene oppbevares). Det kan 
være aktuelt å ta i bruk en mildere røkelse.  

 
 
Sak 17/18:  Pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid. 
 
Bakgrunn for saken: 
Biskopen har vedtatt en pastoral-plan for barne- og ungdomsarbeidet. 
Biskopen skriver at hensikten med planen er ”å nedfelle et felles minimum for 
hva familier, barn og unge skal tilbys pastoralt i våre menigheter”.  
 
Sognepresten innledet til diskusjon og orienterte om dagens status. 
 
Konklusjon: 
Status for nå-situasjonen ble lagt frem. Vi har allerede igangsatt mange tiltak 
som er anbefalt i Biskopens plan. 
 
En snarlig rehabilitering av det gamle foreningslokalet vil være et kjærkomment 
bidrag til å fremme det pastorale arbeidet generelt, også med tanke på 
leiraktivitet (for eksempel ved olsok og under adventsaksjoner) og lengre 
samlinger til fremme av katolsk fellesskapsfølelse.   
 
Vi fortsetter behandlingen av denne saken til høsten med utgangspunkt i 
rapportskjema på side 12 i planen, blant annet for å finne ut hvilke nye 
målsettinger vi kan se for oss for resten av valgperioden.  
 
 
Sak 22/18:  Førstekommunionskatekesen i St Olav 
 
Bakgrunn for saken. 
Menighetsrådet viser til behandling av sak om katekese i møte den 1. mars (sak  
08/18). 
 
Kateket Lena Tande har henvendt seg til Menighetsrådet for å høre hva vi  



mener om hennes planer for ny organisering av førstekommunionskatekesen  
fra høsten 2018. Ny organisering vil innebære behov for nye kateketer  
(studenter) til erstatning for dem som har sluttet. Lena har hatt et møte med  
Snit Ghebriel, Anna Selmer-Olsen, David Ottersen og Abel Amar, som er  
positive til å bidra. Det vil være nødvendig å gi nye kateketer en viss  
lønnskompensasjon på timebasis. Dersom vi regner 10 lørdager på årsbasis,  
med 4 kateketer i 4 arbeidstimer pr. gang, vil kostnaden bli ca. kr. 32.000 (inkl.  
sosiale kostnader). Det vil bli halvårseffekt i 2018-budsjettet, og helårseffekt fra  
2019. 
 
Konklusjon: 
Menighetsrådet viser til tidligere anbefaling om å styrke katekesen for 
førstekommunionsbarn, til Biskopens pastoral-plan for barn og unge, og til  
henvendelse fra kateket Lena Tande.  
 
Menighetsrådet støtter ny organisering av førstekommunionskatekesen over to  
år, og anbefaler at nye kateketer gis kompensasjon 
lønnsmessig i størrelsesorden ca. kr. 32.000 på årsbasis totalt. Dette er en  
prøveordning for 2018/19. Det anbefales at penger budsjettert til lagerskap for  
kateketene (som det ikke vil bli behov for i år), samt avsetninger til katekese,  
frigjøres til å lønne nye kateketer.  
 
Slike kompensasjon gis ut fra et nødvendighets-prinsipp, og i utgangspunktet  
bare til menighetens ordinære katekese.  
 
Menighetsrådet anbefaler videre at polske og norske  
førstekommunionskateketer samarbeider om enkelte felles aktiviteter, særlig  
aktiviteter som kan utvikle samhold og sosialt fellesskap. Eksempler kan være  
felles feiring av  St Nicolas (6. desember)  og Sta Lucia (13. desember). 
 
 
Sak 23/18: Bruk av Vipps til kollekt 
 
Bakgrunn for saken: 
Muligheten for å gi kollekt via VIPPS er for lite kjent. 
 
Konklusjon: 
Plakat som Marc har laget henges opp på oppslagstavla. Opplysninger om  
VIPPS-nummer kan også klistres på kollekt-bøssene, og muligheten for VIPPS  
kan også opplyses fra prekestolen og på nettstedet.  



 
 
Sak 03/18: Brann- og sikkerhetsvakt under messen og kollekt- 
ansvar 
 
Konklusjon: 
Brannvaktene må få opplæring før de kan ta ansvar for eventuelle falske 
alarmer. Sommerferien: sognepresten tar ansvar i sommer  (fra utløpet av 
avtalt turnus som går frem til og med 1. juli). 
 
 
Sak 24/19:  Eventuelt. 
 
Tur til Tautra: 25 påmeldte på bussen pr. i dag. Kapasitet er 57 personer. Beata 
reklamerer for polakkene. 
 
Parkering på kirkebakken. Vi må gå til anskaffelse av automatisering av åpning 
og lukking av port inn til kirkebakken på grunn av mye ulovlig og farlig 
parkering. Porten vil til vanlig være stengt, unntatt for dem som kan knaste seg 
inn. Bare eldre og handikappede kan regne med å få parkere.  
 
 
 
Referat ved Klaus Andersen 
 
 
 
Egil Mogstad,  Maria Fe Sæther Unn Madsø  Beata Turek 
Sign.   Sign.   Sign.   Sign. 
 
Theodor With  Klaus Andersen   
Sign.   Sign. 
 
 
 
 


