
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav domsogn 04.11.20.  
 
Til stede: 
P. Egil Mogstad  
Marc Dhainaut 
Isabel Bjørnås 
Thor-Erik Forsmark 
Seraphina Habarurema 
Knut Einar Larsen 
 
Forfall: 
Daniel Szklennik 
Beata Turek 
P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino  
P. Waldemar Jachymczak 
 
Sak 16/20: Sognepresten orienterer om aktuelle saker i sognet. 
 
Marc Dhainaut redegjorde for økonomi i sognet etter møte med Per Albert Vold. Inntekt er 
gått ned generelt, men det er blitt en økning etter at Thor Erik Forsmark og sakristaner har 
stått ved utgangsdør etter søndagsmessene. Vi behandler økonomi på et senere møte. 
 
Vi har fått ny kapellan, p. Waldemar, mens p. Slawomir er flyttet til Jessheim. 
 
P. Waldemaras er her fredag og lørdag en gang i måneden og har katekese på litauisk. 
 
P. Jorge er her på samme måte og har katekese på spansk. Det er bare ca. 10 personer med. 
Det bør bli flere slik at utgiftene kan forsvares. 
 
Biskopen er på plass og har hatt messer på to søndager i forbindelse med p. Egils 
ferieavvikling. 
 
 
   

Sak 17/20: Presentasjon av arbeidet til Caritas i Trondheim. Styrelederen vil 
redegjøre. 

 
Dessverre ble styrelederen i Caritas syk og kunne ikke komme.  
 
P. Egil redegjorde for problemer kirken har med antatt hjemløse og forkomne mennesker 
som søker hjelp. Han vil dette opp med Caritas Trondheim og foreslå at vi sammen tar 
kontakt med Trondheim Kristne Råd (TKR) og søker samarbeid med Frelsesarmeen og 
Bymisjonen. Selv har ikke prester og menighetssekretær kompetanse og ressurser til å hjelpe 
disse menneskene. Menigheten kan bidra med midler til denne felles anstrengelsen gjennom 
TKR. 
 



 
Sak 18/20:  Smittevern i forbindelse med søndagens messer. Organisering av 

adgangskontroll. 
 

Thor Erik Forsmark som har stått for adgangskontroll ved å sjekke påmeldingslister. Det er 
ca. 20 mennesker som har vært påmeldt og ikke møtt ved de to siste høymessene på 
søndag. Det kan vurderes om antall plasser kan utvides.  
 
Det kreves to personer for å ordne kø utenfor som sørger for at en og en slipper inn til 
registrering slik at det ikke blir samlet mange mennesker under registreringen. Det kreves et 
større vaktkorps slik at arbeidet med registrering kan fordeles på flere personer. Thor Erik vil 
opprette en facebook-gruppe for å finne fram til volontører. Marc Dhainaut vil stille opp 
kommende søndag (8. november) og sognepresten vil forsøke å finne en person til. Thor Erik 
foreslo at lektorer kunne være til stede inne i kirken og sørge for at folk setter seg på de 
anviste plasser. 
 
De to siste søndagene er det dukket opp koder som ikke har stått på registreringslisten. P. 
Egil vil ta dette opp med menighetssekretæren. 
 
På fromesse søndager har det ikke vært vakter som har stått for registrering. 
 
P. Waldemar vil sørge for at det blir lik praksis på polske messer som på norske messer. 
 
P. Egil leste opp bekymringsmelding fra Lena Tande angående katekese for barn og forholdet 
til smittevern. Han har diskutert problemet med biskopen. Barna er døpt og foreldre og 
faddere har sagt ja til å oppdra dem i den kristne tro. Katekesen er en støtte for familiene i 
deres oppdragelsesarbeid. Utfordringen blir nå hvordan kirken kan hjelpe familiene dersom 
katekesen midlertidig må opphøre. Hva skal gjøres med katekese lørdag 7. november? Av 
smittevernhensyn bør arrangementet avlyses. Hva med undervisning på lengre sikt? Kan det 
være digital undervisning og bruk av andre hjelpemidler? Fra høsten 2021 vil forholdene bli 
bedre når de nye foreningslokalene står ferdige. 
 
P. Egil vil kontakte kateketer om å utarbeide et digitalt undervisningsprogram.  
 
 
Eventuelt. 
 
Isabel Bjørnås tok opp sak om innsamling av midler til innredning av foreningslokalet. Hun 
hadde diskutert dette med stiftets økonom Per Albert Vold. 
 
 
Neste møte i Menighetsrådet blir onsdag 2. desember klokka 19:00. 
Følgende saker er aktuelle: 

- Caritas Trondheim 
- Økonomi 
- Innsamling av midler til innredning av det nye menighetslokalet. 

 



 
P. Egil Mogstad     
Sign.     
 
Thor-Erik Forsmark Isabel Bjørnås   Seraphina Habarurema  Marc Dhainaut 
Sign.   Sign.   Sign.    Sign. 
 
Knut Einar Larsen 
Sign.       
 
 
 
 
 


