Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet
tirsdag 11. desember 2018.
Til stede:
Egil Mogstad, Maria Fe Sæther, Theodor With, Beata Turek, Klaus Andersen
Jan Erik Kofoed deltok under sak 39/18.
Forfall:
Unn Madsø, Marc Dhainaut, Dominika Kowalczyk, Slawomir Czuba

Sak 38/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent.

Sak 39/18:

Møte med Caritas
Bakgrunn for saken.
Jan Erik Kofoed orienterte om virksomheten til
Caritas. Caritas har etablert seg i Olav Tryggvasons
gate 48, og har siden etableringen i 2016 arbeidet
med å bygge seg opp som organisasjon. De hjelper
bl. a. innvandrere og flyktninger med jobbsøking,
driver språk-café, og gir undervisning i norsk.
Tilbudene er rettet mot alle. Caritas bygger på den
katolske kirkens sosial-lære, og anser St. Olav
menighet som en av sine deleiere. De ønsker nå å
knytte sterkere bånd til menigheten, og engasjere
seg i arbeidet med for eksempel kirkekaffe. De anser
også vår menighet som en god rekrutteringsarena for
sin virksomhet.
Vedtak:
Menighetsrådet ser positivt på at Caritas engasjerer
seg i menighetsarbeidet i St Olav, og forsøker å bygge
opp et karitativt tilbud der. Når det gjelder arbeidet
med integrasjon av innvandrere, viser
Menighetsrådet til de internasjonale

katekesetilbudene i St Olav menighet, til arbeidet
med istandsetting av det gamle foreningslokalet, og
til ungdommens advents- og fasteaksjoner. Naturlige
tiltak for Caritas kan være kirkekaffe,
fadderordninger, verkstedgrupper, kirkeskyss,
besøkstjenester. Sognepresten oppfordres til å
lokalisere ildsjeler i menigheten som kan hjelpe til.
Sak 40/18:

Regnskap for 2017
Saken utsettes

Sak 41/18:

Eventuelt.
Møteplan for våren 2019.
30. januar
27. februar
20. mars
24. april
22. mai
12. juni
Kirkevakt våren 2019.
Klaus lager turnus
Merverdiavgift på kollekt?
Når VIPPS benyttes til kollekt, står det på
kvitteringen at 25 % merverdiavgift er belastet. Dette
stemmer heldigvis ikke, men det er uheldig at det
står. Sognepresten bes ta saken opp med
forretningsfører.

Referat ved Klaus Andersen
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