
 

St. Ansgar menighet  

Menighetsrådsmøte 01.12.21, kl. 18.45. 

 

Tilstede: P. Tien, p. Dawid, Jocelyn Augland, Kaja Kristine Gustavsen Tho, Lucyna Zawadzka, Lan 

Ngoc Nguyen, Sigrid Therese Kornbrekke, Viktor Munoz, Wlodzimierz Dyzma og Xuat Minh Dang. 

 

Forfall: Ane Ugland Albæk og Helen Maty. 

 

Sak 1: Informasjon: 

- Møteplan for våren: onsdag 05.01, onsdag 09.03 og onsdag 04.05. 

- Informasjon fra pastoralrådsmøtet. Denne informasjonen utsettes til neste møte da Ane 

ikke er tilstede.  

 

Sak 2: Internasjonal dag: 

- Søndag 22.05 er bestemt.  

- Vi snakker mer om dette på menighetsrådsmøtet i mars.  

 

Sak 3: Caritas  

Caritas-gruppen gruppen har fått henvendelse fra Matsentralen som ønsker samarbeid med 

menigheten. Det er snakk om at menigheten får matvarer som skal tilberedes, for så å deles ut til 

vanskeligstilte. Menighetsrådet og prestene er positivt innstilt, men man må ha alle fakta på 

bordet før man kan beslutte noe. Hvor ofte? Hvordan skal det utføres? Har man frivillige til å gjøre 

jobben? Xuat snakker med Caritas-gruppa som henter inn all informasjon. Beslutning tas på 

menighetsrådsmøtet 5.januar.  

 

Sak 4: Menighetsfest Hellige St Ansgar torsdag 3. februar 

Messe kl. 18, fest etterpå i Kiga. Det er ønskelig å ha festen i St Ansgar – ikke leie annet sted. De 

forskjellige nasjonale gruppene lager mat. Vi bruker hele Kiga.  

De nasjonale gruppene inviteres til menighetsrådsmøte 5. januar kl. 18.45-19.15. P. Tien sender ut 

invitasjon til dem.  

 

Sak 5: Eventuelt 



 

1) Ønske fra Caritas: de i menigheten som ønsker kan pakke inn og gi en gave til et barn til jul. 

Caritas har oversikt over hvem som trener og organiserer innsamling og distribusjon. P. 

Tien sier dette er greit, men at Caritas-gruppen må ut med konkret informasjon så fort som 

mulig.  

 

2) Lucyna kom med forslag om at de forskjellige nasjonale gruppene vasker ned kjøkkenet 

noen ganger per år. Det er også et problem at folk ikke vasker godt nok etter bruk. Alle 

som låner menighetslokalet (kjøkken, hovedrom, toaletter mm) må rydde og vaske alle 

rom. Det bør komme på plass et system som gjør at man kan vite hvem som ikke har 

vasket. De som ikke har vasket må betale for vask.  

Konklusjonen om nedvask: Lucyna kontakter polsk gruppe for å høre om de kan starte med 

nedvask, så ser vi hvordan det går.  

 

3) Det kom innspill på at det trengs en ekstra kjøkkeninnredning i nedre del av kjøkkenet. 

Jocelyn lager en plan på dette som hun sender til p. Tien. Det blir presisert at vi bør få tak i 

nye skikkelige ting, ikke noe noen har funnet i en krok hjemme.  

 

4) Lørdag 29. januar kommer Ewa Biwand fra OKB. Hun skal gi kurs om forebygging av 

seksuelle overgrep. Kurset er for ansatte, frivillige, kateketer, sakristaner, gruppeledere og 

menighetsrådet.  

 

Ref. Kaja Kristine Tho 

1/12-21 

 


