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PROTOKOLL

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

Forfall:
Hilde Lindeman Andersen og Pål Morten Lia

Sak 07/13: Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 08/13: Menighetens årsmøte i Larkollen kirke 21. april.
Rådets årsrapport ble gjennomgått og noen endringer foretatt.
Regnskapstallene foreligger ikke, men vi håper å få dem før årsmøtet.
Bodil Fjeld Hansen leder møtet og avtaler med Pål Morten Lia om hvem som leder 
gjennomgangen av årsrapporten.
Daglig leder gjennomgår regnskap og statistikk.
Kirsten Sandli baker til kirkekaffen.
Soknepresten orientering om stat-kirke ordning.
Vi spør om kirkevergen kan informere litt om vedlikehold av kirkene.
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Sak 09/13: Gudstjenesteutvalg

Nå som arbeidet med ny grunnordning for gudstjenesten er ferdig ønsker 
menighetsrådet ikke lenger å fungere som gudstjenesteutvalg. Rådet foreslår derfor
at soknepresten forespør de som satt i gudstjenesteutvalget tidligere om de ønsker 
å fortsette. Dette var Ragnhild Skarpaas Andersen, Pål Morten Lia, Arne Hesjadalen,
Inger Johanne Orefellen og Tor Bjørn Andresen Osberg. 
Dersom noen av disse takker nei, skaffer rådet nye medlemmer til utvalget.
Rygge menighetsråd ber rådet om å rette sitt arbeid inn mot gudstjenesteverksted 
og deltakelse i gudstjenesten.
Ungdomsgudstjenester ble også drøftet.

Sak 10/13: Virksomhetsplan/strategi for Rygge menighet
Vi jobber videre med planen på et seinere møte.

Sak 11/13: Referat- og orienteringssaker
Råd og utvalg:

 Madagaskarkomiteen har gjennomført lyssalg i alle kirkene.
 Fellesrådet jobber mye med regnskap og økonomioversikt. Nytt 

inngangsparti med rullestolrampe i Larkollen kirke er i arbeid.
 Diakoniutvalget jobber med hjerteromsgudstjenester og fasteaksjonen.
 Vennskapskomiteen jobber med å finne formen på utlodninger, planlegge 

besøk fra Latvia og kontakt med andre menigheter som har 
vennskapsarbeid i Latvia.

Det foretas en justering i vennskapskomiteens mandat. Punktet om støtte til leir for
søndagsskolebarn har falt ut i mandatet, men er nevnt i avtalen. Punktet tas nå inn i
mandatet.

Sak 12/13: Eventuelt
Ingen saker

Rygge, 25.04.13
Inger-Lise Klette
Ref.


