St. Svithun Menighet
Menighetsråd
MØTEREFERAT

Tilstede:
Pater Sigurd Markussen, Liv Annette Waraas, Ole-Aleksander Greve, Merilyn
Sajets, Edward Wassilewski, Marlena Prokop, Else-Brit Strassegger, Marianne
Fredagsvik, Anne Kritin Ekroll, Hans Kristian Jakobsen
Fravær:
Peter Phong Vu, Marcus Marianayagam, Kjetil Nes
Møtested: St. Svithun Menighet (Bibliotek)
Dato: 07.11.2016

SAKSLISTE:
SAK 1
Godkjenning av innkalling
Møteinnkalling er godkjent.
SAK 2
Referat fra siste møte
Godkjent
Sak 3
Innsamling av penger til spedalske i Vietnam
Menighetsrådet har fått en søknad om tillatelse til å samle inn penger for spedalske i
Vietnam, i regi av Armauer Hansens støtteforening, i Stavanger ved Le Van Cu.
Innsamlingen skjer i forbindelse med den internasjonale dagen for spedalske (tredje
lørdagen i januar måned).
Det har vært innsamlingsaksjoner flere ganger før. Gruppen har et samarbeid med
blant annet Stavanger og Sandnes kommuner. De har stått med bøsser utenfor
kirken for de som ønsker å gi gave for Armauer Hansens arbeid i Vietnam.
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner at Armauer Hansens støtteforening, i Stavanger,
kan stå med bøsser utenfor kirken etter messene kl. 09:30, 11:00, 13:00 og 14:30
søndag 22. januar 2017.
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Sak 4
Brannsikkerhet og forebygging av brann i menighetens lokaler
Menigheten hadde et varslet branntilsyn onsdag 26. oktober 2016 for St. Svithunsgt.
8 og 10 (menighetskontoret og kirken).
Vi tilfredsstiller stort sett alle krav, men tilsynet er ikke 100 % fornøyd med at det er
automatisk timer i kirken for utkobling av røykvarslere i forbindelse med messer med
røkelse.
Det er ikke kirken som er utfordring når det gjelder brannsikkerhet, men byggene
som ellers brukes.
Det ble blant annet påpekt at vi burde ha bedre beredskap og brannøvelser av
nøkkelpersonell i våre grupper.
Dette gjøres ved at gruppeledere, kirkeverter, kommunionsutdelere etc. blir kalt inn til
kursing.
I tillegg til brannøvelse ønsker vi å gi alle et lite førstehjelpskurs. Ole Jacob Greve
har sagt seg villig til å holde kurs i førstehjelp. Else Brit Strassegger stiller seg også
til disposisjon.
12. og 16. januar 2017, er foreslått som datoer for brannøvelse og førstehjelpskurs.
Det er ønskelig at kirkeverter, katekeselærere etc. gjennomgår kursing. Det skal også
være gjennomgang av generelle rutiner. Sognepresten er ansvarlig for å
gjennomføre brannøvelse og befaring av våre bygg.
Parkeringsplass er mønstringsplass ved evakuering fra alle våre bygg.
Det skal også anskaffes gule vester for å kunne synliggjøre brannansvarlige.
Det vil bli laget en liste over de som har hatt kursing.
Sak 5
Julemarked 27 november 2016
Fått oversatt invitasjon til engelsk, spansk og polsk. Språkgruppene har fått
informasjonsmail. Alle som ønsker å lage noe eller bidra med noe kan gjøre det. Det
vil bli laget et stort bord hvor menighets medlemmer vil stå for salg.
Formålet er at menigheten skal gjøre noe sammen.
Sak 6
Innspill til budsjett for menigheten v/Ole-Aleksander Greve
Finansrådet har gjennomgått menighetens situasjon og prøvd å lage budsjett ut fra
dette. Inntektene er gått ned ca. 15% med kollekter og andre inntekter.
Vi holder kostnadene på et greit nivå og der de har vært. Vi kommer antakelig til å gå
resultatmessig med overskudd dersom alt går etter planen, men i tillegg kommer
avdrag på byggelånet med 1,8 millioner og dermed ender vi opp med et relativt stort
underskudd i 2016. For 3. kvartal var «driftsoverskuddet» på kr. 345 000. Foreløpig
årsresultat inkludert renter på lån gir et underskudd på kr. 383 000. Vi har ennå ikke
mottatt noe kommunalt tilskudd.
Verdt å merke seg er at det er ca. 250 000 mindre på kollekter og ca. 250 000 mindre
i kirkebidrag.
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Hans Kristian fremsatte forslag om å kjøre en kampanje som fokuserer på å gi et
engangs (årlig) bidrag til kirken i løpet av våren, i stedet for og i tillegg til vanlig
avtalegiro ordning. Forslaget støttes av de øvrige medlemmene i menighetsrådet.
Sak 7
Informasjon om PRO v/Ole-Aleksander Greve
Pastoralrådsmøte. Generelle poster. Det som er av en interesse
Nytt arbeidsutvalg ble valgt.
Fire tema er blitt valgt som fokus områder:
Kirken estetikk - utsmykning etc. Hvilke krav.
Barn & Ungdom, katekese, integrerings perspektiv
Pastoralt arbeid og jus, utfordringer med situasjoner, norske lover.
Miljø, fokus på diakonalt arbeid.
Orientering fra biskopen og administrasjonen. To store saker, der det ventes tiltale
beslutning mot biskop og økonom. Økonomen blir erstattet etter neste år når hans
åremålsstilling går ut.
Prestesituasjonen: Det mangler særlig prester med polsk og spansk bakgrunn.
Organisasjonskart. Nevnes at det kommer ny menighet på Eikeli i Bærum kommune.
Ikke nevnt noe om nye byggeprosjekter. Alle bes holde øynene åpne for nye
muligheter for nye menigheter. Sandnes og Gjøvik er blant de områdene som er av
interesse.
NUK v/Joakim Ramse hadde foredrag.
Det ble også nevnt at det var planer om å starte opp katolsk bibelskole i Bergen, der
en ønsker å knytte opp mot enten St. Paul videregående skole eller Marias Minde.
Informasjon om Blilys som er Den katolske kirkes ressursbank for katekese ble også
gitt. I tillegg ble det gitt en presentasjon av ny dåpsliturgi.
Sak 8
Mulighet for å bruke gamle Ålgård kirke
Etter at ny kirke er blitt bygget på Ålgård, har bruken av den gamle kirken blitt mindre
brukt.
Det har blitt foreslått om det kan være interesse for oss å bruke gamle Ålgård kirke.
Ønsket er at kirken skal bli stående. Det er ikke lokaler rundt, kun kirkerom. Det er for
tiden ikke mulighet for å satse på undervisning eller kirkekaffe.
Pater Sigurd skal på befaring i løpet av november.
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Sak 9
Årsplan for St. Svithun menighet
Oppgaver og ansvar for felles aktiviteter;
• St. Svithun Juletrefest 6 januar - Marcus Marianayagam tar kontakt med Spansk
gruppe.
• Karneval - SKUF
• Retrett - Hans Kr. Jakobsen
• Vårfest - Peter Phong Vu
• Corpus Christi - Knut Maubach
• Menighetstur - Else Brit Strassegger, Kjetil Nes
• Kulturfest - Liv Annette Waraas
• Ministrantfest - SKUF
• Adventsaksjon - SKUF
• Juleverksted - SKUF/Ministrant
• NUK Adventsaksjon - SKUF/NUK
• St. Svithun Julemarked - Magdalena Prokop, Marianne Fredagsvik
• SKUF Julebord - SKUF
Formålet med årsplan er å få fokus på felles aktiviteter for St. Svithun menighet det
neste året.
Sak 10
Eventuelt
Sette opp fokus områder til neste møte
Foreslått å diskutere rivning av scenen i menighetssalen
Danne en festkomite
•
•
•
•
•
•
•

Forslag til tema for kommende møter i menighetsrådet
Musikk kor 12 januar
Barnearbeid /Katekese
Byggearbeid
Caritas
Økonomi
Kirkekaffe

Neste møte: 12 januar kl. 18:30 (Brannsikkerhet og førstehjelpskurs)
Referent: Liv Annette Waraas
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