
 

 

St. Ansgar menighet  

Menighetsrådsmøte 

Referat 

04.05.2022 kl. 18.45 

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

Kaja Kristine Gustavsen Tho, Sigrid Therese Kornbrekke, Victor Manuel 

Meza Munoz, Lucyna Zawadzka, Ane Ugland Albæk og Kaja Kristine Tho 

 

Forfall: Helen Maty, Lan Ngoc Nguyen, Jocelyn Augland 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten kommentarer.  

Sak 2 Informasjon 

a) Ane orienterte fra vårens pastoralrådsmøte: 

o Pastoralrådet har nytt arbeidsutvalg og ny leder: 

▪ De som er med er Steven Trotter (NUK), Roxana (menighetsrådsleder 

Arendal), Jacob Kooter Laading, biskop Bernt Eidsvig, kansler Anne Mette 

Ringdal, p. Oddvar Moi og leder i menighetsrådet i vår menighet Ane 

Ugland Albæk. Sistnevnte ble valgt til leder for pastoralrådet.  

o Det jobbes med å fornye ritualer (ekteskap, dåp, konfirmasjon, begravelse mm) 

samt liturgifornyelse.  

o Norske helgener, jobber med (salmer o.l.) 

o Bispedømmet (OKB) har store økonomiske utfordringer (økte kostnader, mindre 

kollekt osv.) 

o OKB har kandidater til prest samt diakoner.   

o OKB er i kontakt med tre mannlige ordner for å forsøke å få flere kommuniteter 

til vårt land.  

o Det er fortsatt en økning i antall katolikker i vår bispedømme, men økningen er 

svakere enn tidligere. Antall katolikker i OKB er 144590 

o Flyktninger fra Ukraina vil nå komme og biskopen ber alle menigheter bistå med 

praktisk solidaritet og hjelp, i tillegg til bønn. 

o Pastoralrådet er biskopens råd og består av alle bispedømmets 

menighetsrådsledere og representanter fra NUK, Caritas, NEK, presterådet og 

ordenene. Pastoralrådet er viktig for biskopen. Han ønsker et myndigere 

pastoralråd, og også myndigere menighetsråd. En konsekvens av dette er mer 

medvirkning i kirken.  

o Paven har satt i gang en ny synodal vei. Alle skal høres, helt ned på 

menighetsnivå. Dette går over de neste to år. Paven ønsker med dette bl.a. å 

oppnå fornyelse. 
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o Kommunikasjonsavdelingen: 

▪ Det jobbes med å revidere katolsk.no. Alle er derfor invitert til å gi sin 

mening i en spørreundersøkelse, den finner man her: 

https://www.katolsk.no/nyheter/2022/03/vil-du-hjelpe-oss-med-a-gjore-

katolsk-no-bedre  

▪ Det er nå 3,6 stillinger i kommunikasjonsavdelingen 

▪ Katolsk.no er for alle tre bispedømmene.  

o Kansler: 

▪ Det er igjen full drift etter pandemien.  

▪ Prestesituasjonen: strever med å hente prester fra utlandet.  

▪ Tamilsk prest kommer til Norge. 

▪ Jobber med å få tak i litauisk prest. 

▪ Ønsker at vi ber for kall. 

o Kateketisk senter: 

▪ YOUCAT skriftemål til bruk i konfirmasjonsopplæring er nettopp kommet 

ut. 

▪ Nettopp utkommet er også boken Elsk, om kroppens teologi for ungdom. 

Den er skrevet av dominikanerinnen Sr Sofie. 

▪ YOUCAT for kids kommer til sommeren.  

o Det er laget et arbeidsprogram for den synodale vei 2022-24. Temaene er bl.a.:  

▪ Felleskap; samhandling prester/legfolk, utvikle felleskap, fokus på 

inkludering av alle. 

▪ Deltakelse 

▪ Misjon oss imellom; møteplasser for ungdom og voksne, voksenkatekese, 

økumenisk arbeid 

Det er ønskelig at vi skal begynne å tenke på synodal vei i menigheten. P. Tien ønsker at vi 

venter på beskjed fra biskopen. 

b) Heisen er nesten ferdig, det mangler bare at den kobles til strøm. Det er et problem at 

heisen brukes i stedet for trappene (selv om det er en veldig kort trapp). Dette fører til 

slitasje når den brukes unødvendig. Det er enighet om å henge opp en plakat med bilde 

av en rullestol for å signalisere at heisen er beregnet for dem med vondt for å gå i 

trapper.  

 

c) p. Dawid skal flytte til Bergen 1. august. P. Piotr kommer 1. august. P. Olivier har 

kommet og skal begynne på norskkurs 10 mai.  

Sak 3 Informasjonsmøte om økonomi for menighetens medlemmer 

Det er et ønske fra enkelte om et informasjonsmøte om menighetens økonomi (regnskap og 

budsjett). Det ble besluttet at vi inviterer noen fra finansrådet til å komme en søndag etter 

messen for å informere. Dette blir i ungdomskjelleren søndag 12. juni etter messen.  

https://www.katolsk.no/nyheter/2022/03/vil-du-hjelpe-oss-med-a-gjore-katolsk-no-bedre
https://www.katolsk.no/nyheter/2022/03/vil-du-hjelpe-oss-med-a-gjore-katolsk-no-bedre
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Sak 4 Pilegrimsreise med menigheten 

Forslag om pilegrimstur til Lourdes. Vi snakker om dette på neste møte.  
 
Det er og kommet forslag om en valfart til Bykle, menighetens øverste utpost. Pga. mye som 
skjer vil vi planlegge dette i mai 2023. Undertegnede tar dette opp neste vinter.  

 

Sak 5 Ministrantlaget 

Det er kommet bekymringsmelding fra foreldre. Ministrantlaget mangler leder, og man savner at 

noen organiserer samt driver med rekruttering. Det har også pleid å være noe sosialt, men nå er 

det lite. De eldste nå er 12/13 år, de eldre kom ikke tilbake etter pandemien. P. Dawid og p. Tien 

tar ansvar for å spørre om noen av de eldre ungdommene kan være leder, gjerne flere slik at det 

kan bli et miljø.  

Man bør også ha en ministrantliste som er satt opp for lang tid framover. Listen må sendes 

foreldrene som tar ansvar for å sende barna. Kan bytte seg imellom om man ikke kan. Det kan 

være lurt å arrangere et foreldremøte.  

Sak 6 Menighetens ungdomsarbeid 

Litt samme situasjon som med ministrantlaget.  

P. Tien snakker med Lan og Helen samt Daniel + Simon. De kan gå sammen om å planlegge noe 

gøy. Ungdomskatekesen kan også ta dette opp (8. + 9. klasse). Karaoke og pizza?  

Sak 9 Eventuelt  

a) Norsk gruppe. Av praktiske årsaker hadde det vært fint å ha en liste over personer som 

kan kontaktes i forbindelse med arbeidsoppgaver, baking etc. Ofte spør man de samme 

gang på gang, kanskje det sitter noen som aldri blir spurt som gjerne kunne tenke seg å 

bidra. Vi har dessverre ikke mulighet til å få ut lister på hvem som kan være i en slik 

gruppe, men man kan kontakte folk direkte på f.eks. kirkekaffe for å høre om de vil stå 

på en slik liste.  

 

Enkelte har også ønsket en norsk gruppe. Dette er vanskelig ettersom Norge er 

vertslandet for kirken. Vi kan ikke lage en gruppe som ekskluderer noen og det er 

vanskelig å definere hvem en slik gruppe skal være for. I St Paul i Bergen er norsk gruppe 

erstattet med en venneforening eller interesseforening kalt Olavsgildet. Dersom noen 

ønsker å starte en slik gruppe er de velkomne til å ta kontakt med menighetsrådet med 

forslag til statutter.  

b) Spansk gruppe har ansvar for 17. mai. Kunngjøring på søndag om at man må huske å 

melde seg på. Pris er kr 50,- per person, noe som inkluderer kake, pølse og drikke. 

Gruppen ser hvem som har meldt seg på og spør utfra listen, og dersom det er behov 

kan man spørre om noen kan bake kake. 
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c) «Bokhandelen» i Kiga. Victor foreslå å lage en plakat med bilde og kontaktinfo til de som 

kan bistå når man ønsker å kjøpe noe. Menighetsrådet går inn for det, Victor tar ansvar 

for å gjennomføre.  

 

Siste menighetsrådsmøte før sommeren er et møte med språkgrupper onsdag 8. juni kl. 18.45. 

Agenda er planlegging av Corpus Christi (søndag 19.juni).  

 

 

Kaja Kristine Tho 

Sekretær menighetsrådet 

 


