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1. Informasjon
Menighetsrådsvalg:
Vi skulle etter planen avholdt menighetsrådsvalg for ett og et halvt år siden. På grunn av
koronatiltak og vansker med å gjennomføre fysisk menighetsrådsvalg bestemte biskopen at
menighetsrådets funksjonstid skulle forlenges og valget utsettes. Nå ber biskopen om at
menighetene avholder menighetsrådsvalg i høst. Sogneadministrator utpeker valgkomite. På
møtet kommer ønske om at det er norsk, polsk og vietnamesisk representant i valgkomiteen og
flere forslag til hvem som kan spørres. P Tien organiserer dette videre. Valgkomiteen har to
oppgaver; å informere menigheten om menighetsrådsvalget, og finne gode kandidater som kan
representere menigheten. Menighetsrådsvalget gjennomføres 31.oktober, 7. november og 14.
november. Vi oppfordrer alle menighetens medlemmer til å stemme ved menighetsrådsvalget.
Beveg Kristiansand, hvor St Ansgar menighet deltar, lanserer sin rapport 15. september med
presse til stede. 18. oktober blir det oppstartssamling for felleskirkelig samarbeid om
kjærlighetsgjerninger. Mer informasjon på nettsiden: https://bevegkristiansand.no/

2. Korona og aktivitet i menigheten fremover.
Vi har dessverre fortsatt en krevende smittesituasjon i Kristiansand. Smittevernreglene
kombinert med at vi har lite plass gjør det vanskelig for oss å ha store sosiale arrangementer.
Søndag 26. september er høsttakkefest eller Caritas søndag. Vi ønsker å markere denne dagen
med salg av litt mat i bakgården etter søndagsmessene. Dersom vi skal klare å overholde reglene
må messedeltakerne fordele seg i bakgården og inne i menighetssalen etter messen. Caritas står
for arrangementet.

3. Feiring av Mariamåneden i oktober
Statue av Jomfru Maria av Fatima besøker menighetens medlemmer:
Alle i menigheten som ønsker det kan få besøk av Jomfru Maria av Fatima statue en dag i
oktober. For å få besøk går man inn på menighetens nettside (stansgar.katolsk.no) og finner
kalenderen som heter Rosenkranskalender. Trykk på ønsket dag, deretter på kl 19.00 og fyll ut
skjemaet under. Vi ønsker at de som har besøk av Jomfru Maria sender rosenkransbønn fra sitt
hjem på menighetens facebook-side kl 19.00, men det er selvsagt frivillig. De som trenger
teknisk hjelp til direktesending vil få det. Rosenkransbønnen kan være på norsk eller andre
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språk. Statuen av jomfru Maria blir i hjemmet til neste dag og må da leveres til neste hjem før kl
19.00. Selve overleveringen avtales mellom de personene som har statuen og de som skal få
statuen. Kontaktinformasjon til neste person som skal få besøk av Jomfru Maria vil bli sendt på
mail.
Rosenkransandakter i kirka i oktober
Onsdager

kl. 17.30: rosenkransbønn på vietnamesisk
Kl. 19.00: rosenkransbønn på engelsk

Torsdager

kl. 17.30: rosenkransbønn på tamilsk
Kl. 19.00: rosenkransbønn på spansk

Fredager

kl. 17:30: rosenkransbønn på norsk

Lørdager

kl. 19.00: rosenkransandakt på polsk

Søndager

kl. 08.30: rosenkransbønn på polsk
Kl. 10.30: rosenkransbønn på norsk
Kl. 12.30: rosenkransbønn på vietnamesisk

Åpningsmesse for Mariamåned med velsignelse av Jomfru Maria av Fatima statuen 30.
september kl. 18.00
Internasjonal Rosenkransbønn og Mariamesse lørdag 9. oktober
Kl 17.00 direktesendt rosenkransbønn på forskjellige språk.
Vi begynner med å synge Ave de Fatima.
Norske og portugisiske representanter kommer til statuen. Første mysterium av smertens
mysterier leses på norsk. Deretter rosenkrans på norsk og på portugisisk. Sang Ave de Fatima på
portugisisk. «Å Jesus..» på norsk
Eritreiske og polske representanter kommer til statuen. Andre mysterium leses på norsk.
Deretter rosenkrans på eritreisk. Rosenkrans på polsk. Maria-sang på eritreisk og Ave de Fatima
på polsk. «Å Jesus..» på norsk
Franske og spanske representanter kommer til statuen. Tredje mysterium leses på norsk.
Rosenkrans på fransk. Rosenkrans på spansk. Ave de Fatima på fransk og spansk. «Å Jesus..» på
norsk.
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Tamilske og filipinske representanter kommer til statuen. Fjerde mysterium leses på norsk.
Rosenkrans på tamilsk. Rosenkrans på engelsk. Ave de Fatima på tamilsk og engelsk. «Å Jesus..»
på norsk.
Irakiske og vietnamesiske representanter kommer til statuen. Femte mysterium leses på norsk.
Rosenkrans på arabisk. Rosenkrans på vietnamesisk. Maria-sang på arabisk. Ave de Fatima på
vietnamesisk. «Å Jesus..» på norsk.
Kl. 18.00 Direktesendt messe for Vår frue av Rosenkransen.
Vi begynner med norsk inngangssalme. 1.lesning på spansk. Responsoriesalme med norsk kor.
Halleluja med eritreisk sang. Evangelielesning på norsk. Forbønner på ulike språk: irakisk,
tamilsk, portugisisk, tagalog, eritreisk og fransk. P Tien sender ut forbønner og de nasjonale
gruppene oversetter. Offertorium sang av fransk kor. Polsk kor synger under kom munion.
Vietnamesisk kor synger sang etter kommunion. Vi synger Ave Maria av Fatima som
utgangssalme.
Vi fordeler antall representanter fra de ulike nasjonale gruppene slik: fransk 5, spansk 5,
eritreisk 5, portugisisk 5, tamilsk 5, polsk 10, vietnamesisk 10, filipinsk 5, irakisk 5. I tillegg
kommer internasjonalt kor som synger på norsk

4. Eventuelt
Vi inkluderer i kunngjøringer at vi oppfordrer alle i menigheten til å stemme ved stortingsvalget
mandag 13. september.

Ane Ugland Albæk
Sign.

