
 

 

St. Ansgar menighet  

Menighetsrådsmøte 

Referat 

25.11.20 kl. 1900 

Tilstede: P. Quang Tien Dang, Luan Van Nguyen, Tinh Van Doan, John Arngrim 

Hunnes, Xuat Minh Dang, Jocelyn Augland, Ane Ugland Albæk 

 

Forfall: P. Dawid Banas, Joanna Rodziewicz, Wlodzimierz Dyzma, Daniel Habtay 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkalling og saksliste godkjent, to saker til eventuelt 

 

Sak 2 Informasjon 

Oslo Katolske bispedømme følger nasjonale retningslinjer med maksimalt 50 personer til 

messe når man har kirkebenker. Vi fortsetter med påmelding, vaske hender og benker 

og holde 1 meters avstand. 

2.klasse katekese er blitt digital på grunn av smittevern. Korøvelser for kor på norsk er 

avlyst frem til jul. Saul har pause og juniorklubben er avlyst. 

 

Sak 3 Korona og messer. Trenger vi endringer for å fordele plassene mer rettferdig? Hvordan 

gjør vi det i julehøytiden? 

P. Tien ber alle om å vise hensyn til hverandre når det gjelder søndagsmessene i 

helgene. Vi må dele på plassene i disse messene. Det vil si at vi ikke kommer hver helg til 

søndagsmesse. 

Prestene planlegger flere messer for å gi flere muligheten til å komme. 

Sak 4 Status menighetens økonomi  

Vi legger ut referat fra finansrådet på nettsiden. 

Regnskap i år er kr. 90,000 svakere enn i fjor men her er ikke offentlig støtte beregnet 

inn. Vi gir menighetens ansatte samme lønnsøkning som OKB gjør slik at våre ansatte 

også følger en ordinær lønnsutvikling.  

En person har donert kr 100 000 til å renovere verkstedet i bakgården. Dette i tillegg til 

kr 50 000 donert i fjor. Vi må undersøke med kommunen hva vi kan gjøre med 

verkstedet da det er vernet/fredet. Deretter må vi søke OKB om tiltaket når vi har 

utarbeidet en plan. 
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Det elektriske anlegget som styrer lampene i kirkerommet fungerer dårlig. Lampene 

blinker og dette må utbedres. Det elektriske firmaet som installerte anlegget er 

kontaktet. 

 

Sak 5 Følger vi smittevernreglene? Noe vi bør endre? 

Etter messe blir mange stående og snakke rett utenfor døra til kirka. Det gjør det 

vanskelig å opprettholde anbefalt avstand til hverandre. Vi minner folk på å trekke ut i 

bakgården for å prate og lager plakat om dette. 

Vi må kirkevakt til norskspråklige messer. Kirkevakten må sitte på benken rett innenfor 

døra slik at også deltakere som kommer for sent blir registrert. Vi lager liste med 

kirkevakter til kl 11 og kl 14.30 som kommer i tillegg til de 50 personene som kan være i 

messen. Jocelyn lager liste. Benken rett innenfor døra blir reservert til kirkevakten. 

Vi ber alle ta med skitne kluter til eske ved døren. Vi ber Ela oppdatere lappene i 

benkene til å inkludere dette. Ane lager forslag til tekst. 

 

Sak 6 Valg av ny sekretær  

 Ane fortsetter å være referent inntil videre. 

Sak 7 Eventuelt 

Fest/markering: Vi har tidligere hatt fest for frivillige i menigheten. Pga smittevern er det 

ikke mulig i år. I stedet vil vi arrangere en takksigelsesmesse for frivillige onsdag 9. 

desember. Ane og P Tien lager liste. 

 

Håndspriten har en ubehagelig lukt. Jocelyn ordner med alternativ sprit. I tillegg tilbyr 

filippinsk gruppe seg å kjøpe nye automatiske dispensere til menigheten. 

 

 

Ane Ugland Albæk 

Sign. 

 


