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PROTOKOLL

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

Forfall:
Hilde Skaatan og Lillian Bremnes

Sak 08/13: Godkjenning av protokoll fra 17.01.13
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 09/13: Menighetens årsmøte
Leder presenterte utkast til årsrapport for rådet. Denne ble gjennomgått og 
godkjent med endringer. Leder og daglig leder foretar endringene før rapporten 
publiseres.

Sak 10/13: Representasjon Kirkens SOS`s representantskapsmøte
Vi har spurt noen personer, men de har ikke hatt anledning. Rådet besluttet da å 
ikke sende noen dette året.  
I ettertid har det meldt seg en annen mulighet. Det er mulig å gi en representant fra
en annen menighet stemmefullmakt på Ekholts vegne.  Reidun Bugge møter for 
Rygge menighetsråd og hun kan tildeles stemmefullmakt for Ekholt.  
Dersom ikke rådsmedlemmene innen onsdag 06.03 kl. 12.00 melder til daglig leder 
at de ikke ønsker denne ordningen, møter Reidun Bugge med stemmefullmakt for 
Ekholt menighetsråd.
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Sak 11/13: Konfirmantkapper
Vi har tidligere hatt en gruppe som har sørget for vasking og stryking av 
konfirmantkappene. Det har vi ikke lenger og vi må derfor finne andre løsninger.
Det er rundt 100 kapper som nå trenger vask. Dersom vi skal sende kappene til 
vaskeri koster dette kr. 126,- pr. kappe. 

Stein Kåre Ulvestad har undersøkt  med Ryggeheimens vaskeri, som kunne påta seg 
å vaske kappene for kr. 2.500,- Denne ordningen går vi for og kappene bør leveres 
så fort som mulig. Sokneprest og daglig leder sørger for at kappene overleveres 
vaskeriet. 

Sak 12/13: Kjøkkenutstyr til Ekholt kirke
Det trengs nye krus og også kaffeservice til Ekholt kirke.
Bestikk og stettglass burde også gjennomgås og fornyes.
Daglig leder undersøker priser på «ordentlig stentøy» og mulighet for supplering av 
dette framover. Saken tas opp igjen når vi vet noe om priser.
Daglig leder sørger også for at det ryddes i bestikket og at stettglass suppleres (med 
rimelige glass).

Sak 13/13: Mulighet for kollekt pr. SMS
Rygge menighetsråd har allerede drøftet denne saken for sin menighet og har fattet 
følgende vedtak:
«Rådet vil be kirkevergen om å innhente pristilbud og betingelser for bruk av 
betalingsterminal og opprettelse av 800-nummer for Rygge menighet.
På grunnlag av dette og andre faktorer, kan rådet vurdere om det er aktuelt å 
innføre slike betalingsordninger”

AU foreslår derfor at Ekholt menighetsråd også ber kirkevergen om å vurdere saken.

AU`s forslag ble vedtatt.  En person det kan være aktuelt å kontakte i denne 
sammenhengen er  Torstein Syvertsen hos Vianet.

Sak 14/13: Virksomhetsplan for menighetsrådet.
Stein Kåre Ulvestad har forenklet og ryddet i den planen vi har jobbet med på noen 
møter.  Vi fortsatte å se på layout for planen og gjorde noen små endringer.

Neste gang ser vi nærmere på punktet om lokalsamfunnsanalyse. Stein Kåre 
Ulvestad skaffer tall fra kommunen vedr. skole, sokneprest og daglig leder finner tall
vedr. kirke/menighet og alle tenker om kulturdelen.
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Profilering av kirkens arbeid diskuteres både i fellesråd og stab. I arbeidet med 
virksomhetsplanen kommer vi også inn på dette temaet. 
Kan det være en ide å lage et nyhetsbrev som sendes på mail til folk i menigheten 
om smått og stort fra menighet, stab og råd?
I tillegg er det selvfølgelig viktig å ha oppdaterte og informative nettsider.
Oppslag i kirkene om aktiviteter, hvem som sitter i rådet osv er også forholdsvis 
enkelt å få til.
Dette punktet ble ikke drøftet i særlig grad. Tas opp igjen seinere.

Sak 15/13: Referat- og orienteringssaker
Referat fra råd og utvalg

Sak 16/13: Eventuelt
• Åse Melkeraaen mfl. ønsker å starte opp med et tilbud om stille kirke. Dette 

drøftet vi også på Hvaler i høst og rådet synes dette er positivt. Det er bare å
sette i gang etter å ha sjekket når kirken er ledig.

• Slitsom lyd i peisestua ble også kort drøftet. Vi tar dette opp som sak neste 
gang.

• Ved kirkekaffesamlinger med mye folk blir det noen ganger kø for å forsyne 
seg og for å komme inn i peisestua.  Kan bordene plasseres på en mer 
praktisk måte i forhold til kirkekaffen? Saken tas opp igjen.

Ekholt, 04.03.13
Inger-Lise Klette
Ref.


