
St. Ansgar menighet  

Menighetsrådsmøte med representanter fra språkgruppene 

Møtereferat 

05.05.2021 kl. 1900 

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, John Arngrim Hunnes, Xuat Minh 

Dang, Jocelyn Augland, Fabiola Murugia, Thao Van Doan, Carmen Gloria 

Diaz, Ane Ugland Albæk 

  

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten merknader. 

 

Sak 2 Informasjon 

Orientering fra vårmøtet i Pastoralrådet.  

Biskop Bernt takker menighetene for god omstillingsevne i forbindelse med pandemien og ulike 

grader av nedstenging. Han er imponert over hvor flinke mange har vært til å lage digitale 

løsninger. Alle menighetene har vært samvittighetsfulle og flinke til å følge retningslinjene.  Han 

ber oss om å ha fokus på hvordan vi kan få alle troende tilbake til normal trospraksis når 

samfunnet åpner opp. Vi må se frem mot pinsefeiringen og motta åndens gaver som fellesskap 

og som enkeltpersoner. Feire at vi får åndens gaver. 

Kansler Anne-Mette orienterer om at OKB fortsatt øker i medlemstall, men at vi har 50% mindre 

medlemsvekst nå under pandemien.  

Den Katolske kirke i Norge består nå av 3 kirkesamfunn (Oslo Katolske Bispedømme, Trondheim 

Stift og Tromsø Stift) som hver for seg søker statsstøtte. Disse blir nå slått sammen til en 

organisasjon – Den Katolske kirke i Norge – og vil søke statsstøtte som en enhet. Dette vil blant 

annet lette arbeidet med medlemsregistrering når medlemmer flytter mellom bispedømmene. 

OKB har meldt seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon (Spekter), noe som gir bedre rettigheter for 

ansatte i bispedømme, inkludert ordinære lønnsforhandlinger. 

Foreløpig regnskap for 2020 legges frem i juni. 01.01.2021 inntrådte en ny lov for tro- og 

livssynssamfunn som samler tidligere statlig og kommunalt tilskudd til ett felles offentlig 

tilskudd. Tilskuddet for 2021 er ennå ike fastsatt, men i 2020 var det kr.587,- per medlem. OKB 

trekker menighetene trekkes for prestelønn og gir tillegg for prestehusleie. OKB ble ferdig med 

sin tilbakebetaling for medlemssaken til staten i 2020, og blir ferdig til kommunene i 2021. OKB 

betaler 60% og menighetene 40%. menighetene ha rfått tilbakebetalingen over 4 år og har siste 

tilbakebetaling i 2022. 

P Oddvar Moi er ny leder for kateketisk senter. Nettressursen for kateketer Blilys.no er ferdig. 

Denne er ment som et supplement til bøkene. De holder årlig møte for representanter for 
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kateketene. Retningslinjene for katekesen kom i 1999. Nye retningslinjer er nå kommet fra 

Vatikanet, så vi trenger en oppdatering. Diskuterer også om noen av bøkene er for gamle. 

Biskop Bernt vil besøke alle menighetene i bispedømmet i mai og juni. Han kommer til St Ansgar 

tirsdag 8. juni til kveldsmesse kl 18.00 og vil ha møte med representanter fra de ulike gruppene i 

menigheten etterpå. 

 

Sak 3 Korona og aktivitet i menigheten fremover 

Vi holder messer for 100 personer med strenge smittevernregler, men må fortsatt vente med 

andre aktiviteter som kirkekaffe og fysisk katekese.  Utforsker mulige alternativer for å møtes, 

men det er vanskelig med de restriksjonene som er nå. 

 

Sak 4 Caritas 

Caritasgruppen har i perioden bestått av Carmen Gloria Diaz, Jane Nelly Andrew, Xuat Minh 

Dang, Samir Akam og Mogens Albæk.  

Caritasgruppen leverte forslag til handlingsplan 6.1.2020. Planen ble vedtatt av 

Sogneadministrator og Menighetsråd 15.1.20. Planen var tenkt presentert for menighetens 

medlemmer på planlagt informasjons- og rekrutteringsmøte 18. mars 2020. Møterestriksjoner 

på grunn av Coronapandemien gjorde det imidlertid nødvendig å avlyse møtet. Vedvarende 

restriksjoner har frem til dags dato ikke åpnet opp for arrangement av et slikt omfang som et 

informasjonsmøte vil være. Caritas St. Ansgar har derfor i perioden hatt redusert aktivitet i 

forhold til handlingsplanen. 

I tråd med sentrale prioriteringer fra Caritas Norge har aktiviteter rettet seg mot flyktninger og 

innvandrere i egen menighet: 

• Caritas St. Ansgar har fra mars 2020 tilbudt praktisk hjelp til berørte av 

Coronaepidemien. Tilbudet har blitt formidlet på ulike språk.  Det har blitt gitt bistand til 

henting av varer og til transport av personer. 

• Alle registrerte medlemmer av menigheten over 80 år har mottatt brev med hilsen fra 

prestene og fra Caritas med tilbud om telefonisk oppfølging på eget språk. (Gjeldende 

personvernregler hjemler ikke mulighet for at Caritas kan kontakte 

menighetsmedlemmer telefonisk uten forhåndssamtykke. Invitasjon til "telefonvenn" er 

derfor sendt i ordinær postgang.) Enkelte medlemmer har benyttet seg av tilbudet. 

• Caritas St. Ansgar har utviklet et kurs for frivillige hjelpere. Kurset vil bli tilbudt 

interesserte frivillige når smittevernhensyn gjør det mulig. 

• Caritas har gitt veiledningstjenester per telefon og fysisk samtale til hjelpsøkende. 

Enkelte medlemmer har benyttet seg av tilbudet. Også personer utenfor DKK har 

benyttet seg av tilbudet. Tilbudet har omfattet: hjelp til personer som har ønsket å 

orientere seg i det norske systemet, hjelp til personer i akutt krise/selvmordsfare, 

formidling av kontaktinfo til sentrale hjelpetjenester som Caritas Norges 

coronainformasjon og Caritas Norges Senior Amicus   
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Under forutsetning av at Covid-19 restriksjoner reduseres planlegger Caritas St. Ansgar følgende 

initiativ for 2021: 

• Orienteringsmøte om Caritas St. Ansgar med mulighet for rekruttering av frivillige  

• Oppstart av Caritas møtested 

o Månedlige samlinger med enkel servering  

o Samtale, fellesskap og inntekter til Caritas Norges internasjonale prosjekter  

• Gjennomføring av kurs for frivillige  

• Caritas rådgiving gjøres om fra timeavtale til "drop in"   

• Kirkekaffe  

• Samarbeid med andre trossamfunn om felles diakonale prosjekter  

• Søke Caritas Norge om tilskudd til lønnet Caritas-koordinator i deltidsstilling 

Aktivitetsoversikt vil til enhver tid være tilgjengelig på menighetens hjemmeside 

(stansgar.katolsk.no) under fanen "Caritas"  

 

Sak 5 Status menighetens økonomi 

Regnskapet for 2020 er ikke ferdig, men menighetens økonomi er blitt betydelig dårligere under 

pandemien. I 2019 hadde vi kollekt på kr. 550 000,- og i 2020 var kollekten kr. 317 000,-. 

Menigheten trenger kr. 430.000,- per år kun til å betale renter på vårt byggelån. Finansrådet 

skriver en orientering til menigheten når vi får oversikt over årsregnskapet for i fjor. Vi 

oppfordrer alle til å gi kollekt. 

 

Sak 6 Eventuelt 

P Dawid feirer sitt 25-års jubileum for sin prestevielse tirsdag 11. mai. Han inviterer til 

takksigelsesmesse på polsk/norsk kl 18.00. Vi skulle så gjerne ha hatt en stor fest  for p Dawid 

etterpå, men vi er forhindret av smittevernreglene. 

 

 

Ane Ugland Albæk 

Sign. 

 


