
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav menighet 04.06.20.  
 
Til stede: 
P. Egil Mogstad  
P. Slawomir Czuba 
Isabel Bjørnås 
Marc Dhainaut  
Thor-Erik Forsmark 
Knut Einar Larsen 
P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino 
 
Forfall: 
Seraphina Habarurema  
Daniel Szklennik 
Beata Turek 
 
Møtet ble ledet av p. Slawomir som fungerende sokneprest 
 
 
Sak 03/20: Oppsummering av erfaringer med adgangskontroll og 

smitteverntiltak etter at det ble tillatt å ha messer. 
 
P. Slawomir la fram detaljert statistikk over besøk på helgemesser (lørdag og søndag). På de 
tre helgene (27 messer) var det i alt 938 messedeltakere.  
 
Registrering går nå greit fordi både menighetssekretær og p. Slawomir er administratorer i 
registreringssystemet. P. Slawomir har selv lagt inn deltakere på hverdagsmesser som ikke 
har klart å gjøre dette selv. 
 
Det ble diskutert hva man skulle gjøre når det eventuelt (etter 15. juni) blir åpnet for flere 
deltakere i messen. 
 
Spørsmålet om å engasjere de nasjonale gruppene til å rense benker og annet etter 11-
messen på søndag ble diskutert. 
 
P. Slawomir informerte om at det hadde gått greit å finne frivillige til kirkeverter på 
søndagsmessene. 
 
Det var enighet om at lektorene igjen skulle medvirke under messene. Teksten kan eventuelt 
foreligge som et separat dokument som lektoren får tildelt på forhånd. 
 
Sak 04/20: Om bruken av atriet etter at krav til smitteverntiltak er redusert. 

 
På grunn av problemer med å forhindre at messedeltakere trekker inn i atriet etter messer, 
ble det vedtatt å opprettholde status quo inntil videre. Menighetens 
rengjøringsmedarbeider desinfiserer alle overflater i atriet hver dag unntatt søndag. 



Sak 05/20:  Belegning, rist eller annet foran hovedinngangsdør til Kirken (for 
å unngå at stein og grus trekkes inn). 

 
P. Slawomir hadde snakket med rengjøringsmedarbeider at det er et problem at grus og 
stein blir dratt inn i Kirken og ødelegger gulvet. P. Egil orienterte om at Stiftet er i gang med 
et arbeide om arrondering av området foran kirken. Det er en rist foran hovedinngangs-
døren, men den hjelper lite. En midlertidig løsning kan være ekstra matte i våpenhuset.  
 
Sak 06/20:  Dugnad med rydding og hagearbeid rundt Kirken. 
 
Anbudsrunde for ombygging av det gamle foreningslokalet er nært forestående. Før dette 
skjer må det ryddes rundt bygget. Hageutstyr må kjøpes inn. Vaktmester får i oppdrag å 
kjøre avfall til kommunal fyllplass. Det ble bestemt at dugnad skal holdes lørdag 13. juni 
klokka 10:30. Soknepresten sørger for at dugnad blir kunngjort på nettsiden og under 
kunngjøringer på messer. 
 
Sak 07/20: Bønn for prestekall. Hvordan kan vi organisere det i vår 

menighet? 
 

Det er tradisjon i den katolske kirke at det på hver første torsdag i måneden blir bedt for 
prestekall. Under messen i dag (torsdag 4. juni) ble bønn for prestekall kombinert med 
sakramentstilbedelse. Dette er en ordning prestene i menigheten vil fortsette med. 
 
Vi må samtidig oppfordre menighetens medlemmer til å be for prestekall. Menighetsrådets 
sekretær vil lage innslag til nettstedet med referanse til Bønneboken. 
 
Eventuelt. 
 
Angående konfirmasjon: Biskopen har bestemt at sokneprester kan forestå konfirmasjon. 
Dette gjelder imidlertid ikke domkirkene. Konfirmasjonene blir til høsten. Vi har 35 
konfirmanter og man regner 10 gjester per konfirmant. Med de smitteverntiltak som nå 
gjelder vil det ikke bli mulig å avholde konfirmasjon samlet. Saken er altså foreløpig uklar. 
Det samme vil også gjelde førstekommunion. P. Egil ønsker at man hos oss kan gjøre som i 
de andre kirkene. Da kan konfirmasjonen fordeles over flere messer. 
 
Neste møte ble berammet til onsdag 1. juli kl. 19:00 med hovedtema vårt 
bidrag til Olsok-kommisjonens arbeid. Det er viktig at vi viser ansikt som de 
lokale arrangører. 

 
 
 
Egil Mogstad   Isabel Bjørnås  Marc Dhainaut  Thor-Erik Forsmark 
Sign.   Sign.   Sign.    Sign.  
 
Knut Einar Larsen Slawomir Czuba  P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino 
Sign.   Sign.   Sign. 


