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PROTOKOLL

Tilstede:
Laila Torp, Erna Hogrenning, Lillian Bremnes, Åse Melkeraaen, Hilde Skaatan, Stein Kåre Ulvestad, 
Elisabeth Dyhre, Arnhild Øfsti Schjetne og Inger-Lise Klette.

Sak 17/13: Godkjenning av protokoll fra 27.02.13
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 18/13: Menighetens årsmøte – 7. april i Ekholt kirke
Foreløpig årsrapport er ferdig trykket. Vi mangler fremdeles regnskapstallene så 
disse får vi ta inn i rapporten når de foreligger.
Siden det er uvisst når regnskapene blir klare, utsettes årsmøtet.
Det informeres i gudstjenesteannonsen, på kunngjøringene i gudstjenesten og på 
nettsidene.

Sak 19/13: Vennskapsarbeidet
Vennskapskomiteens mandat må oppdateres. Det har falt ut et punkt om at det skal
sendes penger til leir for søndagsskolebarna i Auce. Dette står i avtalen, men er 
uteglemt i mandatet. Daglig leder sørger for at mandatet oppdateres. 

Menighetsrådet har forståelse for at komiteen trenger inntekter. Utlodning under 
kirkekaffen vedtas som en prøveordning ut 2013. 2 utlodninger pr. semester er OK. 
Det brukes lynlodd, slik at man ikke bør vente på trekning. 
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Vennskapskomiteen ønsker rådets uttalelse på hvor skapet med gaver og bilder fra 
Latvia kan stå.
Rådet ønsker at veggen ut mot gangen i det indre rommet i peisestua skal brukes til 
dette. Der har komiteen plass til både skap og til å henge opp avtalen, bilder osv.
Daglig leder besørger flytting av skap i samarbeid med kirketjener.

Det planlagte besøket fra Latvia i mai utsettes til 8-11 juni siden presten ikke har 
anledning i mai.
Felles menighetsrådsmøte med Ekholt og Rygge menighetsråd kan være mandag 10.
juni. Komiteen setter opp program for besøket. Menighetsrådet ønsker å være 
involvert i besøket tidlig i planleggingsprosessen.

Vennskapskomiteen arbeider for tiden med å finne ut av hvilke aktiviteter og hvilket 
nivå man skal ha på arbeidet ihht det nye mandatet. 
Rådet bifaller ideen med å kontakte andre norske menigheter som har 
vennskapsarbeid i Latvia.
Det er viktig at komiteen forankrer arbeidet i råd og menighet for øvrig.
Menighetsrådet føler seg også helt trygge på at komiteen kommer fram til et 
opplegg innenfor rammene av mandatet. Komiteen bør/kan jobbe langsiktig med å 
bygge opp arbeidet etter en periode med litt lavere aktivitet.

Sak 20/13: Lyddemping i peisestua
Vi drøftet forskjellige muligheter for å gjøre noe med taket. Dette vil trolig koste 
ganske mye med lydabsorberende plater. I tillegg taket nå nymalt og pent og vi har 
ikke lyst til å ødelegge det med plater. 
Vi førsøker i første omgang derfor med en lang løper for å se om dette kan hjelpe. 
Daglig leder gjør innkjøp i samarbeid med renholder. 

Sak 21/13: Fokusområder (fra biskopen)
Biskopen har bedt prosten om å finne fokusområder for menighetene i prostiet.
Vi skal foreslå noen områder innenfor de forskjellige arbeidsområdene.
Etter drøftinger ønsker Ekholt menighetsråd å løfte fram følgende områder:
 - Jobbe fram virksomhetsplan for menighetsrådet/ menighetens virksomhet
 - Tilhørendegruppen, med vekt på invitasjon til dåp og konfirmasjon
 - Arbeidet med vennskapsmenigheten i Auce, Latvia, med særlig vekt på å øke kunnskap 
   om og bredden i engasjement blant mennesker  menigheten
Soknepresten oversender dette til prost/biskop.

Sak 22/13: Referat- og orienteringssaker
Referat fra råd og utvalg
Rømningsvei i Ekholt kirke
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Sak 23/13: Eventuelt
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Det planlagte menighetsrådsmøtet 25. april utgår.
Neste møte i menighetsrådet blir derfor 23. mai. Dette møtet er felles med Rygge 
menighetsråd, men vi tar et særmøte i forkant av fellesmøtet.
Dersom det dukker opp forefallende saker fram til dette møtet, har AU fullmakt til å 
løse disse.

I forbindelse med besøket fra Latvia i juni, blir det et møte med prest og 
rådsmedlemmer fra Auce og våre to råd. Nærmere bestemt mandag 10. juni kl. 
19.00. Sett av datoen!

Åse Melkeraaen m.fl. ønsker å starte et opplegg med «Stille kirke».
Rådet foreslo Rygge kirke som et bedre alternativ enn Ekholt.
Gruppen kontakter kontoret for å finne egnede datoer.
Det starter forsiktig opp, så ser man hvordan dette utvikler seg.

Ekholt, 24.04.13
Ref.
Inger-Lise Klette


