
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 
onsdag 30. januar 2019.  
 
Til stede: 
Egil Mogstad, Maria Fe Sæther, Theodor With, Marc Dhainaut, Dominika Kowalczyk, Klaus Andersen 
 
Maria Selmer-Olsen deltok under sak 02/19. 
 
Forfall: 
Unn Madsø, Slawomir Czuba, Beata Turek 
 

 
Sak 01/19:  Godkjenning av innkalling og saksliste.  
 Innkalling og saksliste godkjent.  

 
Sak 02/19: Barns deltakelse i høymessen 

Bakgrunn for saken: 
Det later til at bakgrunnen for at det holdes en ordets liturgi for barn under 
høymessene er lite kjent i vår menighet. Biskopen har laget egne retningslinjer for 
denne ordningen, hvor det blant annet står: "Messen er sentrum i hele Kirkens og i 
den enkelte troendes liv. Dette gjelder alle døpte, også barn. Deltakelsen i messen er 
en sentral del av deres trosopplæring og vekst i troen. Barn har sine egne bestemte 
forutsetninger, som er forskjellige fra de voksnes, og dette må tas hensyn 
til."  Menighetens kateketer har i samarbeid med sognepresten nedsatt retningslinjer 
for den praktiske gjennomføringen av ordets liturgi for barn i vår menighet.   
 
Anbefaling: 
Det er et anliggende for hele menigheten at barn integreres i messe-feiringen på en 
god måte.  
 

• Biskopens retningslinjer for ordets liturgi for barn (og bakgrunnen for dem) 
må gjøres bedre kjent i vår menighet, for eksempel ved oppslag på tavla i 
menighets-sentret, eller ved distribusjon av folder. 

• Det bør holdes en barne-/ familiemesse på norsk en gang pr. måned, 
fortrinnsvis i høymessen på søndager.   

• Sognepresten bør annonsere ordets liturgi for barn i messen 
• Det bør kjøpes inn barnebibler til utlån under messen (innkjøp av bildebøker 

med religiøs tematikk til bruk under messen er allerede anbefalt av 
menighetsrådet i sak 17/18) 

• Kirkevertene deler ut bibler og andre bøker til barnefamiliene, og sørger for 
at de samles inn igjen. 

• Betydningen av kateketenes arbeid med å gjøre barn vant med messen, og 
med deres forståelse og opplevelse av hva messen er må fremheves ved 
passende anledninger.  

• Sognepresten bør være pådriver for å skape forståelse og økt toleranse for 
barns væremåte i messen, for eksempel under meddelelser til menigheten 
på slutten av messene.  

• Undervisning av foreldre under førstekommunionskatekesen 
 

 
Eventuelle endringer i den praktiske gjennomføringen av ordets liturgi for barn må 
tas opp med kateketene før de iverksettes. 



 
Sak 40/18: Regnskap for 2017 
 
 Bakgrunn for saken 
 Menighetsrådet er sognets finansråd, og skal iflg. Biskopens statutter foreta intern 

godkjenning av menighetens regnskaper.  Regnskapet skal være gransket av revisor 
før det legges frem for menighetsrådet. Det ble opplyst at Deloitte ikke er vår revisor.  

 
Anbefaling 

 Vår menighets økonomi er i stor grad basert på tilskudd av offentlige midler. 
Regnskapsføringen må foregå i henhold til allmenne normer for god regnskapsskikk, 
og det må gjelde de samme regler for åpenhet og habilitet hos oss som i det sivile 
samfunn.  

 
Regnskapet for 2017 behandles på nytt i Menighetsrådets neste møte.  
 
Menighetsrådet mener at Stiftets økonom (som også til vanlig er revisor) og 
menighetens regnskapsfører ikke kan være samme person, og ber om klarhet i hvem 
som er menighetens revisor.  

 
Sak 03/19: Anbefalinger fra Deloitte når det gjelder økonomien 

i St. Olav menighet 
 
Bakgrunn for saken 

 Deloitte har vært brukt som konsulenter, og gjennomgått deler av regnskapet for 
2017. De har i henhold til avtale foretatt enkelte kontrollhandlinger, og anbefalt 
endring av rutiner, blant annet for sporbarhet når det gjelder kollekter, og for handel 
med nærstående.  

 
 Anbefaling: 
 Menighetsrådet ber om at Deloittes forslag til forbedringspunkter kommenteres når 

regnskapet for 2017 legges frem på nytt.     

 
Sak 04/19:  Eventuelt. 
   Ingen saker. 
 
Referat ved Klaus Andersen 
 
 
Egil Mogstad  Maria Fe Sæther  Dominika Kowalczyk  Klaus Andersen 
Sign.  Sign.   Sign.    Sign.  
 
Theodor With Marc Dhainaut 
Sign.  Sign. 
 


