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Innledning:
Informasjon om endringer i menighetsrådet blir gitt av p. Reidar Voith. Det
bestemmes at menighetsrådet skal reduseres i antall medlemmer for å sikre
tilstedeværelse.
Saksliste:
Sak 1:
Innkalling og referat
Det er ønskelig at man får møte innkalling på et tidligere tidspunkt.
Referat fra møte sendes ut på mail til medlemmer av menighetsrådet samt til lederne
for de nasjonale gruppene. Det legges også ut på menighetens nettsider og facebook
sider.
Sak 2:
Info fra Sognepresten
Det er mye som skjer i menigheten. St. Svithun er i stadig vekst og har pr dags dato
over 14000 registrerte medlemmer. Antallet medlemmer er doblet siden den nye

kirken ble tatt i bruk i 2012. Det betyr en del utfordringer, men også et tegn på en
levende tro.
Ønske fremover er at man prøver å knytte menigheten sammen. Pr nå er
språkgruppene til dels splittet opp, men man skal huske at vi er én menighet. I den
anledning ble menighetsrådet redusert og det er ønskelig at ledere for de nasjonale
gruppene også deltar på møtene her.
Det har vært mye «rydde» arbeid siden 2012 og fokus nå er på det pastorale
arbeidet.
Det er nå startet opp en gruppe for unge voksne i alderen 18-26 år. Her er det
ca. 15-16 stk. som deltar og gruppen vokser stadig.
Planen er også å starte opp et barnekor over jul og her blir det Jenny Greve
og Cornelia Ramse som har sagt seg villige til å lede øvelsene.
Ann Kristin Ekroll ønsker å starte opp ungdomsarbeid over nytt år.
Ivar Bjørnsen og Christian Skaaren ønsker å arbeide med ministrantene.
Et minus er at menigheten må ha ekstra overføring fra bispedømmet. Menigheten er
ennå ikke istand til å drive menigheten med egne midler.
Det er blitt pusset opp aneks, en leilighet, det jobbes med snefangerne til kirken samt
topp etasjen i det gule huset er pusset opp. Det er invistert i overkant a 1 million NOK
i vedlikehold for 2014.
Pr. nå er det heller ikke kontorplass nok til alle, men ønske er å flytte kjøkken til hvor
scenen er pr i dag og så få gjort nåværende kjøkken om til kontorplasser.
Det er ønske om:
Caritas senter
Evt. Ny bil til pater Oskaras
Et bedre nøkkelsystem

Sak 3:
Brannøvelse
Gjennomføres i november og desember. Alle språkgrupper som har fra halvfull kirke
og oppover skal delta her. Brannvakter sjekker at alle er kommet seg ut.
Evakueringsplan vil bli gjennomgått tirsdag 4 og torsdag 6. november. Selve
øvelsene skjer f.o.m 9. november.

Sak 4:
Orientering om utomhusplan som følge av reguleringsplan for kirkeutvidelsen.
Skisser fra kommunen viser at reguleringsplan er et planverk som kommunen krever
når man bygger stort eks. kirke. Kommunen krever at det bygges gangfelt fra

Gangbro, miljøgate (St. Svithunsgt. ). Dette er ekstra kostnader på mellom 4-6
millioner NOK. Menigheten er i dialog med Kraftwerk, men det er sjanse for at dette
må gjøres. Bispedømmet må da inn med store midler. Økonomisk sett blir det en stor
utfordring for menigheten. Det bes om at nasjonale grupper jobber aktivt for å få
medlemmer til å benytte seg av avtalegiro slik at menigheten er sikret faste inntekter.
Med 14 000 medlemmer bør dette la seg gjøre.
Sak 5:
Kirkekaffe. Flere frivillige
Det er mangel på frivillige og det er et ønske om at det blir en skikkelig kirkekaffe
hver søndag etter høymessen. Kirkekaffen er en møteplass for alle. Det er spesielt
viktig å få inn dem som er enslige, nye og som ikke har noe nettverk. Det blir foreslått
at nasjonale grupper står som ansvarlige for Kirkekaffe og bokskap. Det er 12
nasjonale grupper og man får da ansvar for kirkekaffe 1-2 ganger i året.
Knut Maubach setter opp liste. Det foreslåes at ansvar for kirkekaffe og kirkevask blir
samme uke for ansvarlig gruppe.
Sak 6:
Bokskap
Grete må få tilbakemelding på hvem som kan stille og få laget en oversikt. Forslag er
at de som har ansvar for kirkekaffe også åpner bokskapet.
Sak 7:
Info fra pastoralrådsmøte
Hans Kristian Jakobsen var der helgen 25. Oktober. Informerer om at pastoralrådet
går over en 2 års periode.
Valg av arbeidsutvalg som består av:
4 stk. legfolk
1 representant fra presterådet
1 representant fra søsterrådet
Biskopen
Sekretær
Mål er å forberede saker for pastoralrådet. Hans Kr. Jakobsen var kandidat og ble
valgt inn i arbeidsutvalget.

Høsten hvert 2 år blir det fastsatt saker som pastoralrådet skal jobbe med. Følgende
saker som står på agendaen er:
Menigheten som arbeidssted
Katolikk i dagens Norge
Familien
Kirken som samfunns aktør
Den Katolske Kirken er i dag Norges største trossamfunn foruten Den Norske Kirke.
Vi må være mer markante og mer konkrete. Mange har ikke god nok forståelse for
hva Kirken står for.
Det blir foreslått voksen katekese i menigheten samt at Katolsk Forum brukes.
Bygnings planer:
Trondheim. Arkeologer har gjort seg ferdige og man er der klar for å sette i
gang byggeprosjekt
Jessheim. Ny kirke bygges og tårnet skal være klart til jul
Stavanger. Det er ønskelig med enda en menighet, men utgiftene pr nå er for
store
Mortensrud. Det er en tomt her, men den blir for liten da det kreves et visst
antall parkeringsplasser. Mest sannsynlig blir dette lagt på is.
Sak 8:
Eventuelt
Adventsaksjon. Ungdommene får ansvar. De tar kirkekaffe og inntektene går
til Caritas. Man begynner med Engelsk messe og står utover dagen
Knut Maubach forteller at det er planlagt møte for 60+ 5. November og dette
er for alle språkgrupper. Møte vil bli avholdt 1 gang i måneden
P. Reidar orienterer om at han vil bli fraværende i begynnelsen av desember
og muligens et par uker.

Neste møte blir avholdt 19. November kl. 1900

