
 

 

St. Ansgar menighet  

Referat menighetsrådsmøte onsdag 9/3-22, kl. 18.45-21 

 

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Xuat Minh Dang, Wlodzimierz Dyzma, 

Jocelyn Augland, Sigrid Therese Kornbrekke, Victor Manuel Meza Munoz, 

Lan Ngoc Nguyen, Helen Maty, Ane Ugland Albæk og Kaja Kristine Tho 

Forfall: Lucyna Zawadzka 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. 

 

Sak 2 Informasjon 

• Lørdag 19/3 kl. 9.30 arrangerer p. Dawid pilegrimsvandring fra Harkmark kirke til Stella 

Maris. Det blir rosenkrans, bønn og korsvei underveis. Turen tar ca. 7 t (22 km). Messe 

på Stella Maris kl 18.00. Om været tillater det blir det grilling etter messen. Formålet 

med turen er å takke Gud for at Han har vært med oss gjennom pandemien og fortsetter 

å være med oss, samt å be for fred. Menighetens medlemmer er også velkomne til å 

komme direkte til messe på Stella Maris kl 18.00 og delta på grilling etterpå.  

 

• Menigheten arrangerer retrett denne uken ved p. Andreas Rupprecht SM.  

Torsdag 10.-fredag 11.3. er det retrett for voksne, for barn på lørdag 12.3.  

 

• Fredag 11.3. arrangerer Forum for Tro og Livssyn (som St Ansgar er medlem i) 

«Religionssafari».  Dette er et arrangement for ungdom som går ut på at de skal besøke 

fire forskjellige trossamfunn; vår menighet, domkirken, moskeen og Humanetisk 

forbund.  

Sjekk gjerne ut Forum for Tro og Livssyn Kristiansand på Facebook. 

 

• Kunngjøringer fra Oslo katolske bispedømme (OKB): p. Dawid blir flyttet til Gjøvik  

1. august. P. Piotr kommer til St. Ansgar 1. august (nå kapellan i St Johannes i Oslo).  

P. Tien skal begynne å reise til Stavanger en helg per måned i forbindelse med 

vietnamesisk sjelesorg.  

 

• Caritas: Det står ca. kr 130 000 på kontoen. Caritasgruppen og P. Tien foreslår å sende  

kr 50 000 til Caritas’ arbeid i Ukraina.  Menighetsrådet er enige i dette.  

Informasjon fra pastoralrådsmøtet som ble avholdt i oktober 2021 v/Ane: 

• Da møtet ble avholdt var samfunnet åpnet igjen etter en lang periode med 

koronarestriksjoner. Biskopen roste menighetene for det arbeidet som ble gjort i en 

vanskelig tid og den omstillingsevnen menighetene viste i forbindelse med pandemien.  
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• Samarbeidsforum for tro og livssyn vurderer nå det juridiske i det at gudstjenester ble 

sidestilt med konserter/arrangementer i perioden med antallsbegrensninger grunnet 

koronapandemien. Det strider muligens mot menneskerettighetene og er viktig at man 

får klarhet i for å unngå at noe slikt skal kunne skje igjen.  

 

• OKB har nå 153 000 katolikker, det er en svak økning i antall medlemmer. 

 

• Kateketisk senter er i utvikling. De har blant annet ansatt en videojournalist. Følg med på 

katolsk.no og Blilys.no. 

 

• Biskopen ønsker at vi ber for kall, bispedømmet trenger flere kall. Det skal arrangeres 

retrett for kandidater. Fem diakonkandidater har begynt studier.  

 

• Kurs i forebygging av seksuelle overgrep v/ Ewa Bivand er i gang. Hun har holdt kurs for 

frivillige i vår menighet. Det bør utnevnes en person i vår menighet som har ansvaret for 

å videreføre dette arbeidet som er satt i gang. 

 

• Biskopen ønsker at vi skal be for de som er rammet av overgrep i vårt bispedømme.  

 

• Paven har invitert til Synode 2021-2023.  Målet med synoden er enhet og felleskap, å 

samle Kirken. Paven ønsker at alle skal bidra, helt ned på menighetsnivå. 

 

• Det er nytt pastoralrådsmøte på Mariaholm nå i mars.  

Sak 3 Menighetens økonomi 

• Menighetens økonomi er ikke veldig god, budsjettet for 2022 viser at vi kommer til å gå i 

underskudd.  

 

• Kollekten begynner å ta seg opp, men ettersom det fortsatt ikke er messeplikt er det 

færre på messene enn før pandemien. En annen faktor er at mange ikke har kontanter. 

Det ble foreslått å ha en bankterminal som fungerer kontaktløst som kan sendes rundt. 

Disse er imidlertid dyre. Menigheten har Vipps, som kan brukes til å gi kollekt. Det ble 

bestemt at vi henger opp en plakat per benkerad med Vipps-nummer og QR-kode. 

 

• Menighetens bil bør skiftes ut da den har gått veldig langt. Vi kan få støtte til kjøp av ny 

bil fra Bonifacius i Tyskland, men vi vet ennå ikke hvor mye dette blir. Ettersom 

økonomien ikke er god er det ikke sikkert at vi kan kjøpe ny bil, men vi vil fortsette å 

jobbe med det som mål.  

 

• Finansrådet har bedt om at det brukes kr 50 000 på ny port.  Dette slutter 

menighetsrådet seg til.  
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• Som et tiltak for å bedre menighetens økonomi skal menighetsrådsleder etter 

kunngjøringene på de forskjellige messene informere om at vi trenger flere faste givere. 

Informasjonen skal gis kun én gang i de forskjellige messene, vi ønsker ikke dette fokuset 

støtt og stadig. Informasjonen skal også ut på menighetens nettside samt Facebook. 

 

• OKB sin økonomi er ganske god, men man er bekymret for at statlig støtte kan forsv inne. 

Den statlige støtten er den samme som Den norske kirke får per medlem. Nå er Den 

katolske kirke i Norge en organisasjon, mot tidligere da de forskjellige bispedømmene 

var egne organisasjoner. Dette gjør at om man flytter til et annet bispedømme må man 

ikke registrere seg på nytt for at ikke støtten skal opphøre.  

Sak 4 Hvordan har vi det i menigheten etter pandemien?  
Er det noe vi kan gjøre for å hjelpe medlemmer i gang igjen med aktiviteter og deltakelse?  
Runde rundt bordet: 

• Spansk gruppe: rundt 20 møter nå, før over 30. 

• Kaldeisk: hadde et arrangement forrige helg med 50 personer, både voksne, barn og 
ungdom (godt oppmøte).  

• Polsk gruppe: ikke mange deltar på lørdagsmessen, men søndagsmessen har godt 
oppmøte. Det er også p. Dawid sitt inntrykk at det er færre nå enn før pandemien. 

• Tagalog: det er litt mindre oppmøte nå etter pandemien.  

• Vietnamesisk: mindre enn før pandemien, men begynner å ta seg opp. Gruppen holder 
på å jobbe med å finne en løsning for å trekke barn og unge tilbake til  aktiviteter.  

• Norsk gruppe: en del har ikke kommet tilbake etter pandemien. 
 
Messeplikten er fremdeles ikke gjeninnført, dette kan være en av årsakene til at folk uteblir. Vi 
ønsker at det signaliseres til biskopen at vi ønsker messeplikten gjeninnført.  
 
Lappene med avstand skal fjernes fra benkeradene (dette er nå gjort). 

  
Forslag til hva vi kan gjøre for å få folk tilbake: 

• Frivillighetsfest. Denne ble avlyst på grunn av koronarestriksjoner. Vi diskuterte om det 
kunne være aktuelt å gjennomføre den nå. Vi avventer fortsatt på grunn av mye smitte. 

• Komme med en oppfordring på Facebook at man nå kan komme tilbake og starte opp igjen 
med forskjellige aktiviteter.  
 

Sak 5 Påskenatt-feiring 

Messen begynner kl. 21. Tre personer som skal bli tatt opp i Kirken. Det blir fest i Kiga etterpå. 

Menighetsrådet snakker med folk fra ulike språkgrupper om å ta med mat til festen. De som 

lager mat kan ta vare på kvitteringer, menigheten dekker ingrediensene.  

Sak 6 Internasjonal dag, 22. mai 

Diskuteres på neste møte. 

Sak 7 Informasjonsmøte for menighetens medlemmer? 



St. Ansgar menighet Referat menighetsrådsmøte onsdag 9/3-22, kl. 18.45-21 

Møtereferat, Rundbordsdiskusjon 

Side 4 

 

Det har vært slike møter tidligere, men med lite oppmøte. Vi kan imidlertid ha et slikt møte 

etter en søndagsmesse. Agenda er hovedsakelig økonomi. 

Sak 8 Menighetens ungdomsarbeid  

St. Ansgar ungdomslag (SAUL) har ikke startet opp igjen etter pandemien. Lan jobber med å få 

dette i gang igjen. Hun ønsker å starte med å arrangere bowling for at ungdommene skal bli 

kjent og komme i gang. Tilbudet er for 8.klassinger og oppover. Helen har også mye erfaring 

med slikt arbeid og tilbød seg å hjelpe til.  

Menigheten støtter de som ønsker å delta på påskeleir med kr 1000 (halve kontingenten). Dette 

skal kunngjøres i førstkommende søndagsmesse.  

Sak 9 Eventuelt  

• Valfart til Bykle gamle kyrkje til høsten? Menighetsrådet er positive, vi snakker om dette 

på neste møtet.  

 

• Det har kommet et ønske fra en i menigheten om at det skal feires flere norske messer, 

og at polsk og vietnamesisk messe kun feires en søndag per måned. Grunnen er at man 

ønsker å bli kjent med flere personer i menigheten som man ellers ikke treffer. 

Intensjonen er god, men det kan føre til at mange da bare vil komme til messe en gang i 

måneden. Det er ikke bare språk som er forskjellig i messene på andre språk, men også 

trospraksisen. Messefeiring og bønn på eget morsmål har stor betydning for våre 

medlemmers møte med Jesus og er viktig for deres åndelighet, vi ønsker derfor å tilby 

dette til så mange vi kan så lenge det er behov for det. Alle er hjertelig velkomne til å 

delta på messer på ulike språk for å bli bedre kjent og for å få en annerledes 

trosopplevelse. OKB har følgende politikk på dette området: Den katolske kirke i Norge 

er en innvandrerkirke. Trospraksis er en sentral del av menneskers identitet og kultur, og 

muligheten til å praktisere troen på eget språk skaper trygghet for innvandrere og 

flyktninger. Kirken skal tilby fellesskap til alle som kommer til Norge og skal så langt det 

er mulig gi katolikker tilbud om messer på eget morsmål. På denne måten bidrar også 

kirken til å gjøre det lettere for innvandrere og flyktninger å finne seg til rette i det 

norske samfunnet.  

 

• Pilegrimstur til Lourdes. Dette snakker vi om på neste møte.  

Neste møte er onsdag 4. mai kl. 18.45. 

Kaja Kristine Tho 10/3-22 

Sekretær 


