Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
onsdag 31. oktober 2018.
Til stede:
Egil Mogstad, Dominika Kowalczyk, Slawomir Czuba, Maria Fe Sæther, Unn
Madsø, Marc Dhainaut, Klaus Andersen
Forfall:
Theodor With, Beata Turek

Sak 32/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 33/18:

Tidspunkt for midnattsmessen julaften 24.12.2018.
Midnattsmessen i St. Olav begynner kl. 24.00 i år.

Sak 34/18:

Helgen frem mot vigselsdagen for kirken, mandag
19. november
Menighetsrådet tar initiativ til en enkel formiddagsservering lørdag 17. november etter
orgelmeditasjonen.

Sak 35/18:

Tre dagers retrett med pater Rory Mulligan SM frem
mot Kristi Kongefest
Sognepresten oppfordret Menighetsrådet til å delta
på retrett med pater Rory som starter med foredrag
etter kveldsmessen 23. november. Menighetsrådet
bes også bidra til å gjøre retretten kjent. Program
kommer på hjemmesidene.

Sak 36/18:

Rorate-messene i adventstiden.
Det holdes rorate-messe kl. 07.00 hver torsdag (6.,
13. og 20. desember) i adventstiden, med påfølgende
frokost kl. 07.30. Menighetsrådet tar ansvar for å
arrangere en av disse frokostene.

Sak 37/18:

Eventuelt.
Polsk nasjonaldag 11. november. Dominika
orienterte. Feiring i menighets-sentret og i telt på
kirkebakken både lørdag 10. november, og på selve
nasjonaldagen den 11. november. Det bevilges
penger til å kjøpe kake. Kirkekaffen 11. november
avlyses.
Regnskap 2. kvartal 2018.
Marc presenterte budsjettavregning for forbruk januar til og
med august mot budsjett for 2018. Regnskapet for 2018 er
godt i rute, men vi må forvente flere kostnader til lønn og
drift av eiendom enn budsjettert.
Kostnader og inntekter til norsk og polsk kirkekaffe ser ikke
ut til å være integrert i menighetens hovedregnskap ennå,
slik menighetsrådet har anbefalt. Sognepresten kommer
tilbake med opplysninger om dette i neste møte.

Regnskap for 2017.

Marc opplyste at regnskapet for 2017 nå er ferdig, og vil bli
sendt ut til Menighetsrådets medlemmer en av de første
dagene. Regnskapet for 2017 vil bli behandlet av
Menighetsrådet i neste møte (5. desember).

Juletrefest 2018.
Holdes lørdag 5. januar.
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