St. Svithun Menighet
Menighetsråd
MØTEREFERAT

Tilstede: Pater Sigurd Markussen, Liv Annette Waraas, Finn Egil Tønnessen,
Dragica Seka, Rita San Cing Mangzong, Jeremy Marianayagam, Ole M.
Hadland, Grete James, Jaime Masbernat
Møtegruppe: Menighetsråd
Møtested: St. Svithun Menighet (Bibliotek)
Dato: 17.12.2015
Referent: Liv Annette Waraas

Innledning:
Velkommen og presentasjon av saksliste.
Saksliste:
Sak 1:
Referat fra forrige møte.
Ble ikke utsendt da saker ennå etterforskes. Referat ble gjennomgått muntlig.
Sak 2:
Menighetsrådsvalg 2016 og nedsettelse av valgkomité.
Etter ønske fra OKB blir det Menighetsrådsvalg i juni 2016. Valgkomité dannes for å
finne aktuelle kandidater.
Et medlem kan sitte i 3 perioder. Kandidater kan være inntil 10 personer og minimum
5. Det er et ønske fra Sognepresten at alle grupper er inkludert i prosessen.
De som kan stemme er alle som er over 16 år, konfirmert og registrert i menigheten.
De som er medlem av valgkomite kan ikke stille til valg. Det skal sitte 3 personer i
komiteen.
Navneforslag til valgkomité sendes videre på e-mail til de forskjellige gruppene.
Valg gruppe finner personer som kan være aktuelle og det er et håp om at det er 2
per språkgruppe som stiller til valg.
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Kandidater som stiller til valg sender inn bilder og skriver en kort presentasjon av
egen person.
Foreslått dato for valg er helgene 4. og 5. juni og 11. og 12. juni 2016.
Sak 3:
Informasjon om byggesaker.
Det har blitt utført 3 års befaring på alle bygg og det er en del reklamasjoner. Rapport
fra Kraftværk kom sent og det er blitt purret på saksbehandler hos Kraftværk. Frist for
utbedring var 15.12.2015, men det er ikke skjedd noe her på tross av flere purringer.
Bispedømmet må ta seg videre av saken her.
Sak 4:
Informasjon om nonnenes tidligere tomt på Hommersåk.
Nonnene disponerte 2 hytter hvorav en lå på Hommersåk i et landskapsfredet
område. Bispedømme overtok bruksrett for 2 år siden. Ideen er å bruke eiendommen
som et felles pilgrimsted for alle gruppene.
Eiendommen er på over 25 mål, og består av et sammenrast hus (som bispedømmet
har fått rivingskrav om) og et hus vi ikke helt vet hvordan er innvendig. Utvendig er
det veldig slitt. Denne må det enten rives eller renoveres. Bispedømmet er spurt om
bruksrett og p. Sigurd har fått muntlig tilsagn på bruksrett. Vi har også bedt om å få
dette skriftlig i høst, men OKB har ennå ikke sendt oss dette. Finansrådet er inne i
bildet ang. dette.
Når vi evt. får en skriftlig bekreftelse på bruksrett, vil vi gjøre noe med eiendommen,
men ikke før.
Sak 5:
Informasjon og regnskap hittil i år og budsjett 2016.
Finansrådet kan ennå ikke godkjenne et budsjett for 2016 på bakgrunn av
usikkerheten rundt årets tildeling av kommunale midler. Det siste vi vet er vi kommer
til å motta stønad for kun 7400 medlemmer. Budsjettet for 2015 er på 2,8 millioner,
og vi frykter at vi vil ende opp med rundt 1 million under. Regnskapet hittil i år per
oktober er et overskudd på 120 600, siste avdrag på byggelån som er 700 000 er
ikke betalt. Sognepresten sier at menigheten klarer seg fint i dag og har en sunn,
men anstrengt og trang økonomi.
Sak 6:
Informasjon om kommunaltilskudd.
Her har man ikke fått noe ennå, men håper ennå at noe kommer snart.
Sak 7:
Katekese og mangel på kateketer
Det er nesten 800 barn i Katekesen.
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400 barn i polsk språklig katekese
I overkant av 300 i norsk språklig katekese
Resterende i engelsk og fransk språklig katekese.
Det er et behov for flere kateketer og det er et sterkt ønske om at medlemmer i
menigheten stiller opp.
Sak 8:
Grønn menighet.
Etter Pave Frans miljøencyclika har staben i St. Svithun menighet ytret ønske om å
være med på «Grønn menighet». Det er satt opp resirkuleringsdunker blant annet i
det gule huset og det jobbes med en løsning for kjøkkenet. Menighetsrådet synes
dette er en god idé.
Sak 9:
Eventuelt.
Det nevnes at personer har blitt oppringt av medlemssenteret i OKB som ønsker å
sjekke om de er katolikker. P. Sigurd orienterer om praksis vedr. dette.
Forslag om å ta et tak vedr. Kirkekaffe for å få dette til å fungere bedre.
Dette tas opp på neste menighetsrådsmøte i 2016.
Dato for nytt møte i menighetsrådet er satt til onsdag 10. februar kl. 19.00.
Det er da ønskelig å kunne vedta nedsettelse av valgkomitéen.

Liv Annette Waraas
Referent
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Vedlegg:

Nye statutter for menighetsråd

Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo meddeler den 14. desember 2007:
Den 1. januar 2008 trer følgende statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme i
kraft og erstatter samtidig regler fra 3. mai 2005. Sogneprestene gis biskoppelig tillatelse til å
oppløse eksisterende menighetsråd, og har frem til 1. juli 2008 med å innordne
menighetsrådene med følgende regler.
Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme:
§1. Alle menigheter i bispedømmet skal ha et menighetsråd. Sognepresten er ansvarlig for (re)etablering av rådet.
§2. I menighetsrådet «skal de troende, sammen med dem som i kraft av sine embeder har del i
sjelesorgen i sognet, hjelpe til med å fremme det pastorale arbeid» ( CIC, kan. 536 §1; jfr.
kanon. 511-514 og 528-529).
§3. Menighetsrådet har kun «rådgivende stemme» (CIC, kan. 536 §2).
§4. Menighetsrådet består av: menighetens prester; 4 til 10 medlemmer valgt av menigheten;
1 til 3 medlemmer, men aldri mer enn 1/3 av menighetsrådets totale antall, utnevnt av
sognepresten.
§5. Det er sognepresten i samråd med menighetsrådet som fastsetter menighetsrådets
størrelse, og fordelingen mellom valgte og utnevnte medlemmer. Endringer kan kun komme i
forbindelse med et menighetsråds funksjonstids ende.
§6. Et menighetsråds funksjonstid er 2 år. De valgte medlemmene må velges for hele
funksjonstiden, og de utnevnte medlemmene utnevnes for hele funksjonstiden.
§7. Alle menighetens medlemmer over 16 år som har mottatt fermingens sakrament kan
stemme ved valg til menighetsrådet, bli valgt inn i menighetsrådet og bli utnevnt av
sognepresten til menighetsrådet.
§8. Sognepresten er menighetsrådets formann. Menighetsrådets arbeid videreføres og
organiseres av rådet selv, ved sognepresten eller gjennom en valgt menighetsrådsleder,
ordstyrer eller sekretær.
§9. Sognepresten er pliktig til å informere biskopen skriftlig om endringer i menighetsrådets
størrelse og sammensetning, valg og utnevnelser. Det samme skal også offentliggjøres i
menigheten.
§10. Alle menighetsrådets medlemmer og alle menighetens medlemmer har rett til å fremme
saker for menighetsrådet.
§11. Kun biskopen kan oppheve et menighetsråd innen funksjonstiden. Biskopen kan også
forlenge rådets funksjon i en overgangsperiode.
§12. Menighetene kan utarbeide egne statutter for sine menighetsråd. Slike statutter må
samsvare med bispedømmets statutter, og må godkjennes av biskopen før de trer i kraft.
Oslo, den 14. desember 2007
Bernt Eidsvig Can.Reg.
Biskop av Oslo
P. Frode Eikenes
Kansler
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