
Referat menighetsrådsmøte onsdag 27. april 2022                       
St. Ansgar menighet 

 

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Xuat Minh Dang, Sigrid Therese 

Kornbrekke, Victor Manuel Meza Munoz, Lucyna Zawadzka, Helen Maty, 

Jocelyn Augland, Lan Ngoc Nguyen, Ane Ugland Albæk og Kaja Kristine Tho 

(Zoom) 

Representanter for vietnamesisk gruppe, tamilsk gruppe, portugisisk 

gruppe, eritreisk gruppe, fransk gruppe, spansk gruppe, filippinsk gruppe, 

og Caritas. 

  

Forfall: Wlodzimierz Dyzma 

 

Sak 1 Innkalling/saksliste 

Godkjent uten anmerkning.  

Sak 2 Internasjonal dag søndag 22. mai 

Tillatelse fra politi Ane søker om tillatelse fra politiet og kommunen.  

Skiltplan Vi har en skiltplan med oversikt over hvor skiltene med parkering forbudt 

skal stå. Vi søker til kommunen om godkjenning og utplassering av skilt 

og vi søker om at parkering skal være stengt fra fredag kveld.  

Bannere Vi har to bannere «Internasjonal dag». Vi undersøker om vaktmester Tam 

kan ordne med disse. 

Vakter:  Hver gruppe som skal ha bord til matsalg må ha en person som kan passe 

på under messen. Vi prøver å ordne høyttalere ute slik at de som må 

passe på kan følge messen. Vi undersøker også om noen har skjerm. 

Telt høyttaleranlegg:  Vietnamesisk gruppe undersøker om de kan ordne høyttaleranlegg og 

sette opp telt til å ha over anlegget. Menigheten har i hvert fall ett telt 

som kan brukes. Det ble diskutert hva vi gjør i tilfelle regn. Løsning med 

mange telt blir tidkrevende, dyrt og vi mangler lagerplass. Vi planlegger 

bord med matsalg inne i tilfelle dårlig vær. 



Side 2 

Rigging av bord:  Alle gruppene som skal selge mat må komme to personer kl. 9.00 for å 

rigge bord. 

Rydding:  Hver gruppe må rydde sitt eget område og bord etterpå. Bord og stoler 

må bæres på plass. Alle hjelper til å rydde i gata. Det er vanskelig å 

bestemme tid for avslutning, men vi begynner å rydde senest kl 16.00. 

Søppel:  Menigheten sørger for søppelposer. De kan bli vanskelig med 

søppelsortering denne dagen, men vi bør ha en dunk til matavfall. Hver 

gruppe tar ansvar for matavfall og restavfall.  

Matsalg: Filippinsk, portugisisk, burundisk, midtøsten, 

colombiansk/meksikansk/chilensk/argentinsk, polsk, vietnamesisk, 

tamilsk, muligens eritreisk, muligens ugandisk, muligens fransk. 

Vi lager i tillegg bord med kake og kaffe/te hvor blant annet tysk gruppe 

bidrar med kake. Sigrid og Kaja koordinerer kakebordet i samarbeid med 

Caritas. 

Caritas vil ha et eget bord med salg av caritas-ting og med loddsalg. 

Underholdning: Dans v/spansk gruppe. Filippinsk gruppe 3 danser. Burundisk dans(?), 

Eritrea dans (?), Midtøsten dans (?), Uganda/Afrika trommer og dans (?), 

vietnamesisk dans (?) 

Sang fra vietnamesisk kor (?). Sang fra spansk gruppe. Eritrea sang (?), 

midtøsten sang (?). Vi spør Christina om barna fra påskespillet vil synge. 

Underholdning for barn i bakgården. Vi spør om de voksne i 

Juniorklubben kan lage fiskedam eller noe lignende.  

Viktig info:  Representantene for de forskjellige gruppene har kontakt med Ane ift til 

bordplass/mat og underholdningsbidrag.  

 Alle som skal selge mat kjøper selv inn engangsbestikk, tallerkener, 

papirduk til bordet og servietter. 

 Matsalg skal ikke starte før alle er kommet ut av kirken etter messen. Før 

matsalg starter ønsker vi velkommen og prestene velsigner maten. 

Representantene for de forskjellige gruppene må gi beskjed om dette til 

alle som skal selge mat. 

Alle som skal selge mat må prøve å klare seg uten å bruke kjøkkenet og 

strøm fra Kiga. Strømkapasiteten er lav og sikringene går fort, og 

kjøkkenet er lite. Representantene for de forskjellige gruppene må gi 

beskjed til de som skal lage mat at mest mulig må være klart til servering. 

Utendørs oppvarming av mat kan gjøres med grill, gass, rødsprit og 

lignende.   



Side 3 

 Pengene for matsalg leveres til Ane, Sigrid eller p Tien. De som ønsker 

det kan trekke fra utgifter til innkjøp fra pengene de tjener. Det går også 

an å få refundert utgifter mot kvittering.  

 

Annet: Vi har få sitteplasser ute og anbefaler alle å ta med seg campingstol. 

 Ane undersøker om Ela kan ordne egen Vipps-kategori for Internasjonal 

dag og plakater med Vipps-informasjon.  

Messe: Inngangssalme på norsk.  

1.lesning spansk.  

Responsorie på norsk.  

2.lesning engelsk.  

Alleluja eritreisk gruppe. 

Forbønner: 1. norsk. 2. tagalog. 3. portugisisk. 4. polsk. 5. 
arabisk/kaldeisk. 6. tamilsk. 7. fransk. 8. vietnamesisk. 9. eritreisk.         
«La oss be til Herren vår Gud» leses hver gang på norsk. De ulike 
språkgruppene oversetter sin bønn og sender oversettelsen til p Tien. 

Sang offertorium fransk gruppe. 

Sang under kommunion polsk gruppe. 

Mariadans etter kommunion med vietnamesiske barn. 

Sang etter kommunion vietnamesisk gruppe. 

Utgangssalme Regina Caelis. 

Sak 3 Eventuelt 

17. mai: 

o Messe kl. 15 

o Vi lager enkel feiring i Kiga. Spansk gruppe koordinerer og folk bidrar med kake  

 

Neste menighetsrådsmøte med språkgrupper blir onsdag 8. juni kl. 18.45 for å planlegge 

Corpus Christi (søndag 19.juni).  

Neste menighetsrådsmøte er onsdag 4. mai kl. 18.45. 

Kaja Kristine Tho 27/4-22 

Sekretær 


