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RYGGE MENIGHETSRÅD
STED: Rygge kirke
DATO: 14.02.13

PROTOKOLL

Tilstede:
Bodil Fjeld Hansen, Lene Aaser, Hilde L. Andersen, Elisabeth Ytrehorn, Per Harald Svendsen, 
Tor Bjørn Andresen Osberg og Inger-Lise Klette.

Forfall:
Pål Morten Lia og Kirsten Sandli.

Sak 01/13: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 02/13: Årsmøte for Rygge menighet
Tid og sted for årsmøtet er 21. april i Larkollen kirke etter gudstjenesten.
Tidligere leder utarbeider forslag til årsrapport for menighetsrådet så fort som 
mulig. Denne sendes rådsmedlemmene for kommentarer. Kommentarene 
registreres av daglig leder og AU avgjør hvordan rådets endelige rapport ser ut på 
grunnlag av dette.  Daglig leder presenterer regnskapstall så snart disse foreligger Vi
venter på at regnskapsavdelingen skal gjøre ferdig kommunens regnskap før de 
avslutter kirkens.
Alle utvalg, komiteer og aktiviteter er bedt om om levere rapport.
Andre praktiske gjøremål vedr. årsmøtet avtales seinere.
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Sak 03/13: Gudstjenester – dåp og nattverd I Rygge kirke
Årsstatistikken for Rygge menighet viser bl.a. at antall gudstjenestedeltakere øker år
for år, samtidig synker antall nattverdsgustjenester/gjester.
Begge deler skyldes trolig det store antall dåp I Rygge kirke. 
Regelen til nå har vært at det blir nattverd i gudstjenesten dersom det ikke er mer 
enn to dåp.
Rådet ønsker nå en annen ordning:
Det settes ikke begrensning på antall dåp i gudstjenesteniI forhold til om det skal 
være nattverd eller ikke. Dette er en totalvurdering presten gjør fra gang til gang 
etter både antall dåp og annet program i gudstjenesten. Andre ledd i gudstjenesten 
kan forkortes/tas ut dersom man ønsker bade dåp og nattverd i samme 
gudstjeneste.  Det er ønskelig med nattverd med knefall når det ikke er dåp. Det 
settes av to gudstjenester pr halvlår uten dåp.

Sak 04/13: Virksomhetsplan/strategi for Rygge menighet
Helhetlig menighetsplan ble gjennomgått.
Del 4 av denne – virksomhetsområder, er delvis utfylt og ligger vedlagt som eget 
dokument. Den kan være et hjelpemiddel til bade å gi en oversikt over hva vi har, 
samt se hvor vi mangler aktivitet. Noen nye punkter ble føyet til.

Daglig leder oppdaterer planen med inspillene fra rådet og fyller ut annen kjent 
informasjon.Denne sendes med sakspapirene til neste møte.
Det jobbes videre med planen på møtene framover.

Sak 05/13: Kirkens SOS – representant til årsmøtet
Vi er med i representantskapet i Kirkens SOS i Borg og kan/bør derfor sende 
representant til årsmøtet. Årsmøtet er 7. mars kl 18.30 I Moss frikirke. Reidun Bugge
er referent på årsmøtet, og kan representere Rygge dersom rådet ønsker det. 
Rådet takker ja til Reidun Bugges tilbud om å stille som Rygge menighets 
representant.

Sak 06/13: Referat- og orienteringssaker
Råd og utvalg
Strategikonferansen
Adgangskort til konserter o.l. ble delt ut.

Sak 07/12: Eventuelt
Ingen saker

Ref.
Inger-Lise Klette


