Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 07.05.20.
Til stede:

P. Egil Mogstad
P. Slawomir Czuba
Isabel Bjørnås
Marc Dhainaut
Thor-Erik Forsmark
Seraphina Habarurema
Knut Einar Larsen
Daniel Szklennik
Beata Turek
Forfall:

P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino

Sak 01/20: Konstituering av Menighetsrådet.

Sokneprest Egil Mogstad er formann i Menighetsrådet.
Knut Einar Larsen ble utnevnt som sekretær.

Sak 02/20: Gjennomføring av messer med begrenset deltakelse grunnet
SARS Covi2.
Bakgrunn for saken
Myndighetene har bestemt at det igjen skal være tillat å holde messer
forutsatt at smittevernregler overholdes og at antall deltakere på messer
begrenses til 50 personer.
P. Egil viste hvordan kirkerom og kirkebenker er avmerket slik at
smittevernregler overholdes.
Det var noe usikkerhet rundt antallet personer. I «Smittevernveileder» fra
Norges Kristne Råd står det at antallet på 50 personer tilstede i kirkerommet
også inkluderer de medvirkende (prest, ministrant etc). Imidlertid hevder OKB
at de medvirkende ikke skal regnes inn. Soknepresten mente vi måtte
forholde oss til det siste.
Messedeltakere må registreres på forhånd med navn og telefonnummer og
ev. epostadresse av hensyn til smittesporing. OKB er i ferd med å utarbeide et
system. Hensiktsmessigheten av dette ble vurdert opp mot kommersielle
adgangssystemer som er grundig utprøvd over tid og gratis i bruk for oss.
Det vil bli behov for et stort antall frivillige som kan stå for adgangskontroll
(kalt «kirkeverter») og for rengjøring av benker og toaletter etter hver messe..

Tilråding:
Menighetsrådet ber Knut Einar larsen, Thor-Erik Forsmark og Marc Dainaut
vurdere hvilket adgangssystem vi skal velge og legge fram en innstilling til
soknepresten.
Daniel Szklennik og Beata Turek vil organisere de frivillige til polske messer.
Isabel Bjørnås vil organisere frivillige til engelske messer.
Når det gjelder de øvrige messer ble det ikke bestemt spesielle
ansvarsområder.

Neste møte ble berammet til torsdag 28. mai for å oppsummere erfaringer som er gjort til
da angående avvikling av messer.

Marc Dhainaut

Thor-Erik Forsmark

Sign.

Sign.

Seraphina Habarurema Knut Einar Larsen

Daniel Szklennik

Sign.

Sign.

Beata Turek
Sign.

Egil Mogstad
Sign.

Slawomir Czuba
Sign.

Isabel Bjørnås
Sign.

Sign.

