
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav domsogn 12.08.20.  
 
Til stede: 
P. Egil Mogstad  
P. Slawomir Czuba 
P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino  
Isabel Bjørnås 
Marc Dhainaut  
Thor-Erik Forsmark 
Daniel Szklennik 
Knut Einar Larsen 
 
Prestestudent og praktikant Trym Hellevig deltok også i møtet. 
 
Per Albert Vold var til stede under sakene 11/20 og 12/20 
 
Forfall: 
Seraphina Habarurema 
Beata Turek 
 

 
Sak 10/20: Sognepresten orienterer om aktuelle saker i sognet. 
  
Førstekommunion blir lørdag 22. august med to førstekommunionsmesser. Onsdag 19. 
august skal det være skriftemål. Polsk førstekommunion kommer siste lørdag i september 
(26.) også med to messer. 
 
Konfirmasjon blir lørdag 21. november. Konfirmasjonen blir i Vår Frue Kirke med biskopen. 
 
Prestestudent Trym Hellevig er hos oss i praksisperiode fram til 20. september. Han har 
deltatt sammen med p. Marlo på besøksreise til menigheter i Møre og Romsdal. Det legges 
opp et program for ham. 
 
  

Sak 11/20: Bispevigsel i oktober 2020.  
 
Per Albert Vold redegjorde for arrangementer. De inviterte blir fra fredag til søndag, dels 
mandag. Det er en omfattende gjesteliste. Vigsel foregår i Nidarosdomen kl 11 på lørdag 4. 
oktober. Per i dag er det plass til 200 deltakere i tillegg til medvirkende.  
Alle arrangementer skal streames. 
 
Søndag skal det være premiss-messe. Per i dag er det her plass til 70 deltakere. 
Profesjonelle vaktmannskaper leies inn for å sørge for at smittevernsregler overholdes.  
 
Thor-Erik Forsmark foreslo at man kan samle menigheten til en stor feiring av bispevigselen 
når smittefaren fra coronaviruset er redusert. Menighetsrådet sluttet seg til dette. 
 



 
Sak 12/20 Om menighetens økonomi i forhold til kollekt og andre måter for 

innsamling av midler.  
 
Per Albert Vold fremla oversikt over inntekter gjennom kollekt de siste månedene. 
I løpet av første halvår av 2020 er det kommet inn gjennom alminnelig kollekt og vipps kr. 
203 364 mindre enn i 2019. Om denne utviklingen fortsetter vil menigheten gjennom 2020 
ha en redusert inntekt på ca. 500 000.  
 
Faste bidrag er ikke tatt med i regnskapet over inntekter. Marc Dhainaut foreslo at det settes 
i gang en kampanje for å få flere til å bli faste givere. Denne kan eventuelt være å hjelpe folk 
med å fylle ut avtalegiroskjemaer som sendes til givertjenesten i OKB. 
 
Per Albert Vold foreslo at det må tas opp i kunngjøringene at messedeltakere må gi til 
kollektbøsse eller til Vipps. Dette kan også kunngjøres på nettsiden.  
 
Thor-Erik Forsmark foreslo at det som et ledd i fund-raising kan lages en minnemynt for 
2020, året med coronavirus og bispevigsel. 

 
 
Eventuelt. 
 
Referater fra Menighetsrådets møter skal legges ut på menighetens nettsider, men dette har 
av tekniske årsaker ikke latt seg gjøre siden vi startet. Referatene blir nå kun hengt opp i 
atriet. 
 
For nykommere er det vanskelig å orientere seg på kjøkkenet, spesielt når det gjelder 
plassering av servise og forskjellige hjelpemidler. Menighetsrådet burde ta initiativ til at 
skapdører og hyller blir merket med hva de inneholder slik at folk som skal gjøre en innsats i 
kjøkkenet lett finner fram til det de trenger og enkelt kan plassere ting tilbake etter bruk og 
oppvask. 
 
Neste møte i Menighetsrådet blir onsdag 16. september klokka 19:00 
 
 
P. Egil Mogstad   Isabel Bjørnås  Marc Dhainaut  Thor-Erik Forsmark 
Sign.   Sign.   Sign.    Sign.  
 
Knut Einar Larsen P. Slawomir Czuba P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino 
Sign.   Sign.   Sign. 
 
Daniel Szklennik    
Sign.   .    


