
Referat fra årsmøte i St. Olav menighet, 8. april 2018 

Menighetsrådet har i siste periode bestått av:  

Soknepresten, Hilde Raastad O´Hanlon, Nhan van Tran, Renata Zabielska, Mariusz Margielewski, 

Sigurd Hareide og Gunnhild Bærø.  

Saker vi har behandlet er det pastorale arbeidet; katekesen, Caritas, katolsk forum, retretter og det 

kontinuerlige arbeidet i løpet av kirkeåret. I tillegg har utbyggingsplanene tatt mye tid. Der har vi hatt 

en egen komite.  

Katekesen:  

Tonje Hareide har hatt ansvar for katekesen, noe vi er veldig takknemlige for. Det er et nokså 

krevende arbeid å sørge for nok lærere, fordele rom, sørge for materiell. Dessuten kontakten med 

foreldre. Vi er glade for at søstrene deltar i undervisningen.  

Vi har 24 konfirmanter i år, og av dem har 17 stykker deltatt på påskeleir. De har fått økonomisk 

støtte fra menigheten.  

Caritas: 

Caritasarbeidet har tatt seg opp. En torsdag i måneden er det messe med kafe etterpå. I tillegg tilbys 

kirkeskyss, norskundervisning og veiledning i spørsmål vedr norsk rettsvesen, helsevesen, skole og 

utdanning. Gruppa bistår også til sentrale prosjekt i Caritas ved salg av vafler og vårruller på 

kirkekaffen.  

Katolsk forum/retretter:  

Det er nå menighetsrådet som står for driften av Katolsk forum. Vi har to til tre arrangement i 

halvåret. Vi har også samarbeid med Kirkeakademiet om noen arrangement. De to siste årene har vi 

også hatt retretter i faste- og adventstiden. Denne fasten fikk vi til å kombinere med retrett på polsk. 

Fester: 

Vi har arrangert fester og andre typer samvær med god hjelp av flere i menigheten. Don Bosco-fest 

og kyndelsmessefest i starten av februar. Sist nå agapemåltidet skjærtorsdag.  

Bokhandel: 

For noen måneder siden starta vi bokhandel. Det fungerer slik at vi har bøker i kommisjon fra St Olav 

forlag. Så langt har vi solgt 43 bøker. I tillegg har vi en del brukt, både religiøs og profan litteratur som 

vi selger billig.  

Kontordrift: 

Fem damer sørger for at kontoret er åpen 10-14 hver virkedag. Der tar vi imot henvendelser på 

telefon og folk som besøker kontoret. Henter post, teller kollekt, betaler regninger, registrerer nye 

medlemmer, booking av lokale, søndagsbladet, tilsyn med kjøkken og menighetssal. 

Vaktmestertjenesten: 

Vi har to menn som holder har tilsyn med bygningsmasse og alt det innebærer. I tillegg til daglig 

tilsyn og småreparasjoner underveis, har de hatt mye ansvar i forbindelse med den nye jordvarmen 

vi har fått, og med omlegging og restaurering av det elektriske anlegget. De har pussa opp på 

galleriet, der vi har fått nytt laminatgulv, og knelebenkene er malt og reparert. Dessuten har vi fått 

ekstra lys der oppe.  

Renhold: 

Det er nå søstrene som har ansvar for renhold i kirke og menighetssal. En ordning vi er godt fornøyd 

med. 



Planer: 

Vi ser at vi fremdeles har mye å ta fatt i. Det gjelder katekesen, barne- og ungdomsarbeidet mm. Der 

håper vi å kunne forsterke innsatsen og jobber med å finne en løsning der, men vi må få komme 

tilbake med mer info når vi vet mer.  

Dette året er kirka vår 60 år. Det har vi i MR beslutta å feire med en kjempestor kirkekaffe mm i 

Olavshagen. Det er egentlig i oktober at vi fyller år, men for at vi skal få med så mange som mulig på 

festen, tar vi det i august/september etter skolestart i forbindelse med messen.  

Nytt søndagsblad og nettsted: 

Menigheten har fra august 2017 fått ny nytt søndagsblad og nytt nettsted.   

Utbyggingsplaner:  

Sigurd Hareide orienterte som leder av byggekomiteen om hva som har skjedd med 

utbyggingsplanene siden forrige årsmøte. Medlemmene i komiteen er sognadministratoren, Erling 

Dahle, Finn Tony Lysell, Beata Margielewska, Mariusz Margielewski, Phuong Le Thien og Sigurd 

Hareide. Byggekomiteens hovedfokus har vært utbyggingsplanene for menighetshuset med sikte på 

flere rom til undervisning, handicaptoaletter, ny kontorløsning, tilbakeføring av dagens kontor til 

sakristi m.m. Prosjektsøknad ble sendt til finansrådet i Oslo katolske bispedømme (OKB) i april 2017 

og godkjent i mai. I august hadde komiteen møte med OKBs eiendomssjef, og søknad om økonomisk 

støtte til prosjektet ble også sendt av OKB til den tyske, katolske organisasjonen Bonifatiuswerk. Ny 

varmeløsning ble iverksatt september 2017, finansiert av byggestøtte fra OKB for 2017.  

Mye arbeid har dette året gått med til å finne en løsning for utbyggingen som fungerer i forhold til 

tårnets plassering. Arkitektkontoret Tellus ble engasjert i oktober-november og kom med forslag til 

planløsninger som ble vurdert av komiteen i desember-januar. Forslagene fra arkitektene var svært 

nyttige for prosessen videre og førte til en nytenking også om romplasseringen. Alle planløsningene 

innebar å flytte tårnet til et annet sted på tomten. Byggekomiteen valgte å gå videre med den 

løsningen som gav mest plass inne og ute i atriet og ba arkitektene forberede tegninger for 

forhåndskonferanse med kommunen. I den valgte planløsningen vil tårnet plasseres der bjørketreet 

ved inngangen står i dag. Nytt tårn vil lydisoleres og beskytte klokkene på en helt annen måte enn i 

dagens åpne tårnløsning (der konstruksjonen uansett måtte blitt forbedret for å kunne tas i bruk 

igjen). Søknad om forhåndskonferanse ble sendt i februar og ble avholdt 6. april 2018 med to 

representanter fra menigheten (p. Johannes og komiteens leder), to fra OKB-eiendom og en fra 

arkitektkontoret.  

Møtet med kommunen var svært positivt og gir et godt grunnlag for videre arbeid med prosjektet og 

byggesøknaden. Fremover vil komiteen arbeide videre med romprogram og tegninger med Tellus 

eller andre arkitekter og i samråd med OKB. Parallelt med arbeidet med tegninger og søknad vil 

finansieringsplan utarbeides i samråd med menighetsrådet og finansutvalget i menigheten.      

Økonomi:  

Johan Svorstøl er den som fører regnskap for menigheten. Han holder nå på å avslutte regnskapet for 

2017. Når det er avsluttet, vil vi legge ut informasjon på hjemmesida vår. Vi har pr dato ca. 1.9 mill. 

på konto. Hovedinntekten får vi fra det kommunale tilskuddet som gis til Oslo katolske bispedømme 

(OKB). Det resterende er gaver/kollekter fra menighetens medlemmer. Vi har vært så heldige å få to 

arver. Vi fikk også ca. 1 000 000 kroner fra OKB for å dekke utgiftene til det nye varmeanlegget. Det 

er dette som gjør at vi fremdeles har penger på konto. Vi er imidlertid helt avhengige av det bidrag 

menighetens medlemmer gir i kollekter og faste bidrag.  

 


