
Referat fra møte i Menighetsrådet i St. Olav domsogn 02.12.20.  
 
Til stede: 
P. Egil Mogstad  
P. Waldemar Jachymczak 
Isabel Bjørnås 
Seraphina Habarurema 
Marc Dhainaut 
Knut Einar Larsen 
 
Forfall: 
Daniel Szklennik 
Thor-Erik Forsmark 
Beata Turek  
P. Marcos Pablo Banzon Delos Trino  
 
Florence Moufack var til stede under sak 20/20. 
Per Albert Vold var til stede under sakene 21/20 og 22/20. 
 
Sak 19/20: Sognepresten orienterer om aktuelle saker i sognet. 
 
Kantor Ulf Schancke er tilbake til roratemessen 3. desember. Espen Selbæk vil fortsatt hjelpe 
til.  
Siden søndagsmessen er full og det fortsatt ikke er messeplikt på søndager, har 
sognepresten oppfordret folk til å gå på hverdagsmesser, men uten å få gjennomslag. 
Programmet juleaften: Det blir familiemesser klokken 1200 og 1500 og klokken 1330 messe 
på polsk og 1630 messe på engelsk. Midnattsmesse blir på norsk. Polsk messe skulle egentlig 
vært på Tiller, men der er det ikke plass til 50 personer. Alternative tidspunkt for polsk messe 
vil bli diskutert med kantor.  
På Juledag blir det fire messer. 
Telefonkabel ble gravet over så menigheten går nå over til trådløs telefoni. Systemet er enda 
ikke kommet i bruk 
Samrådet for livssyn- og trossamfunn har gitt bidrag til stiftet for strømming av messer. Det 
skal lages fire produksjoner før nyttår. 
Menigheten samarbeider også med Santa Rita Radio i Ålesund med bl.a. katekese for 
ungdom (ved Peder Foss) og for voksne (ved sognepresten). 
På grunn av kabelskader i forbindelse med byggearbeider er også strømkabler gravet over. 
 
  

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

 
Caritas Trondheim skal være et ressurssenter for innvandrere, etablert i 2017. Det er i dag 
fem ansatte (2,5 årsverk). Aktivitet er gratis for alle brukere. Det er også ca. 30 frivillige. Alle 
inntekter er fra offentlige tilskudd.  Det er fokus på voksne bl.a. med norskopplæring på flere 
nivåer og hjelp til å skaffe arbeid til folk (karriereveiledning etc). Noen norskkurs har foregått 



i menighetens katekeserom. Man driver også matutdeling, spesielt til folk som har fått 
problemer pga pandemien. Menighetens nettside har informert om dette tilbudet. 
 
Hvordan kan menigheten bidra til arbeidet til Caritas Trondheim? En mulighet er en fast 
avdeling på menighetens nettsider. Barneaktiviteter kan også være et område hvor 
menigheten kan bidra, bl.a. med leksehjelp. Juleverksted kan bli aktuelt senere. Det er ønske 
om flere frivillige fra menigheten. Hvordan kan nasjonale grupper i menigheten bli en ressurs 
for Caritas Trondheim? 
 
Sognepresten påpekte at de nye forsamlingsrommene kan bli et viktig bidrag fra menigheten 
til arbeidet til Caritas Trondheim. 
 
 
Sak 21/20: Orientering om menighetens økonomi v/ Marc Dhainaut og Per 

Albert Vold. 
 
Bidrag fra stiftet er omtrent som foregående år (ca. 1,2 mill.) Inntekter fra kollekt er redusert 
med ca. 1/3 (fra ca. 900´i 2919 til ca. 300´ i 2020). Det ser ut til at inntekts- og 
utgiftsbudsjettet balanserer. Strøm og drift av huset er en meget stor kostnad. Det er ca 
16000 medlemmer i stiftet, hvorav ca. 7000 i St. Olav domsogn. Medlemstallet har vært 
stabilt. Med støtte fra BonifatiusWerk skal det kjøpes inn en flåte av 7 el-biler til stiftet. 
Menigheten får utgift med å installere ladestasjoner for el-biler. 
 
 
Sak 22/20: Innsamling av midler til innredning av det nye menighetslokalet 

v/ Per Albert Vold. 
 
Budsjettet for foreningslokalet er på 8,5 mill. Dette er for selve bygningen, men også noe 
inventar var lagt inn i denne prisen (rene byggekostnader var stipulert av arkitekt til ca. 7 
millioner).  Det viser seg nå at byggekostnadene blir ca. 10 millioner. Det blir nå kun betalt 
regninger for inntil 8,5 mill. Det vil si at bygget ikke blir helt ferdig. Man ser nå hvor man kan 
kutte i det opprinnelige byggebudsjettet. Det skal snart avholdes møte med prosjektleder    
Morten Grande for å få klarhet i hvor langt bygget kan ferdigstilles med de tilgjengelige 
midler. Ferdigstillelse av interiører (gulvlegging, malerarbeider etc.) kan kanskje utføres på 
dugnad.  
Det er primært kjøkkeninventar som egner seg som objekt for pengeinnsamling i 
menigheten. 
 
 
Sak 23/20:  Smittevern i forbindelse med søndagens messer. Organisering av 

adgangskontroll og erfaringer med facebook-gruppen «St. Olav 
katolske domsogn – frivillighetsgruppe». 

 
 
Saken ble diskutert. Det bør foreligge en beskrivelse av oppgavene på facebook-siden. 



 
Eventuelt. 
 
Neste møte i Menighetsrådet blir onsdag 20. januar 2021 klokka 19:00 
 
P. Egil Mogstad   P. Waldemar Jachymczak     Marc Dhainaut   Isabel Bjørnås 
Sign.   Sign.         Sign.   Sign.  
 
Seraphina Habarurema Knut Einar Larsen 
Sign.   Sign       


