Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav domsogn 16.09.20.
Til stede:
P. Egil Mogstad
P. Slawomir Czuba
P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino
P. Waldemar Jachymczak
Isabel Bjørnås
Thor-Erik Forsmark
Seraphina Habarurema
Daniel Szklennik
Beata Turek
Knut Einar Larsen
Prestestudent og praktikant Trym Hellevig deltok også i møtet.
Per Albert Vold var til stede under sak 14/20.
Forfall:
Marc Dhainaut

Sak 13/20: Sognepresten orienterer om aktuelle saker i sognet.
Det har vært mange utfordringer i den siste tiden angående VVS-systemer. Reparasjoner og
utbedringer er utført. Det er også problemer med lysanlegget og brannvarslingsanlegget som
må bli utbedret etter bispevigselen. Automatiske dører fungerer heller ikke som ønsket.
Bygget er teknisk komplisert og krever stadig vedlikehold. Dette reiser spørsmålet om det
kan bli behov for mer utstrakte vaktmestertjenester. Dette må eventuelt skje i samarbeid
med stiftet.
Firma Polygon er i gang med asbestsanering i det gamle menighetslokalet. Container er
utplassert.
Det er også problem med adkomst til kirken på grunn av midlertidig avstenging med
inngjerding av byggeplass.
Organist Ulf Schancke er sykemeldt inntil videre. Vi er Espen Selbæk, orgelbyggeren, stor
takk skyldig for god hjelp i denne tiden.
Seraphina påpekte at det ville være ønskelig å få flere personer med i kor, kanskje et
ungdomskor. Til dette ville det trengs en korleder. Saken er meget aktuell, men må inntil
videre utsettes, bl.a. på grunn av bispevigsel og kantorens sykemelding.

Sak 14/20: Bispevigsel i oktober 2020.
Stiftets økonom PerAlbert Vold redegjorde for planlegging i forbindelse med bispevigsel 3.
oktober og messe og andre arrangementer 4. oktober.

Et profesjonelt firma vil filme alle viktige hendelser under bispevigselen. Alt vil bli publisert
på sosiale media i tillegg til gjennom nyhetsmedia som Adresseavisen, Sunnmørsposten osv.
Det ble fremlagt et sendeskjema for opptak av arrangementer lørdag og søndag. Det Søndag
streames messen direkte begge dager.
Det jobbes mot at hver menighet skal sette opp storskjerm i sine menighetslokaler slik at folk
kan samles og lage festivitas rundt bispevigselen.
Katolsk.no foreslår at det opprettes en nettside for å sende inn hilsener til den nye biskopen.
Hovedhensikten er å lage en ramme om arrangementet som gjør at alle menigheter kan føle
at de tar del i arrangementet.
200 personer kan være til stede i Nidarosdomen 3. oktober i tillegg til medvirkende.
Foreløpig er ca. halvparten av plassene besatt med personer som er invitert i forhold til en
stilling innen Kirken. Resten av plassene kan da fordeles mellom menighetene i stiftet.
Til høymessen på søndag i St. Olav regnes det med ca. 120 personer til stede. Alle plasser må
merkes slik at nødvendig avstand mellom personer kan opprettholdes.
NUK vil gjerne delta i arrangementer.
Securitas er engasjert som vakter til alle arrangementer.
Bruk av menighetslokalet ble diskutert. Det er aktuelt å vise messen fra Nidarosdomen og
høymessen på søndag på storskjerm i menighetslokalet.
Kirkekaffe etter høymessen på søndag vil muligens bli arrangert i Royal Garden Hotel. Det
virker som om det ikke er mulig å tilby plasser til flere enn ca. 80 personer. Alternative
lokaler ble diskutert. Thor-Erik skal undersøke om Frimurerlogen kan være aktuell.
Utvelgelse av menighetens deltakere ble diskutert. Sognepresten foreslo at forskjellige
grupper i menigheten kan være representert. I tillegg ønsket han at menighetens «stille
skare» (en liten håndfull personer som alltid er til stede på messer) burde inviteres.
St. Eystein bokhandel vil være åpen fra fredag til søndag og vil også fungere som en
informasjonssentral for besøkende

Sak 15/20 Bruk av menighetslokalene.
Katekeseundervisningen foregår ute i atriet og ikke i møterommene. Flere grupper ønsker nå
å ta menighetslokalene i bruk. Thor-Erik orienterte om smitteverntiltak på St. Olav hospital
og regler fra FHI. En-meters regelen er avgjørende for smittevern. Smittesporing er et annet
avgjørende punkt. FHI endrer reglene jevnlig. Vi havner under kriteriene for «religiøse

seremonier», dvs. at vi kan ha maks 200 deltakere på arrangementer; se kapittel 5 i FHI´s
veiledning, sist oppdatert 15. september.
Rengjøring av overflater kan skje med en tørr mikrofiber klut. Alle overflater bør tørkes over
etter hvert arrangement. Bruk av spritdispensere er viktig for håndhygiene. Man må likevel
ha klart for seg at reglene er under kontinuerlig endring.
Det er ingen servering under katekesen for barn. Sognepresten har gitt tillatelse til en
studentgruppe om å bruke møterom og lage mat. Dette er greit om smitteverntiltak (avstand
og smittesporing) tas hånd om.
Når det gjelder kirkekaffe kan dette skje om betaling foregår ved kort eller Vipps.
Buffetservering kan ikke tillates, så noen må være ansvarlig for servering. Sammenstimling
må unngås og besøkende må oppfordres om å overholde en-meters-regelen. Alle besøkende
ved kirkekaffe er allerede registrert gjennom messepåmelding. Marie-Hélène Sæter har sagt
seg villig til å stå for kjøkkentjeneste de første søndagene om menighetsrådet ordner den
praktiske organisering av adkomst, kø, overholdelse av smittevernregler osv. Dette
forutsetter at nåværende regler fra FHI opprettholdes. Thor-Erik vil holde sognepresten
orientert om reglene blir endret. Første mulighet for kirkekaffe er 11. oktober.

Eventuelt.
Grunnet menighetsrådets taushetsplikt vil sognepresten gjennomgå referater før de blir
publisert slik at saker som bør unndras offentligheten blir tatt ut av referatutkast før de blir
publisert.
Referater fra Menighetsrådets møter blir fortsatt ikke lagt ut på menighetens nettsider på
grunn av tekniske problemer.

Neste møte i Menighetsrådet blir onsdag 4. november klokka 19:00
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