
 

 

Du kan nå bli støtte-
medlem i vår venn-
skapsmenighet i Auce. 
Du betaler for medlem-
skap én gang i året.  
Vi håper du vil fornye 
hvert år.  

Som ”medlem” vil du 
motta informasjon om 
arbeidet i Auce.  

M ul i g h e t  f o r  
m e d l em s ka p  

Menighet 
over 

landegrenser 

E k h ol t  o g  
R yg g e   

m e n i g h e te r  

Medlemsbeløp 
Beløpet er tenkt ca. likt medlemsbelø-

pet i Auce, kr.150,- pr/år.   

Dette er et minstebeløp, men den en-

kelte har selvfølgelig mulighet til å be-

stemme et høyere årsbeløp. Pengene 

går uavkortet til Auce menighetsråds 

konto og vil bli brukt slik de ser det 

mest tjenlig i sitt arbeid i menigheten. 

Søndagskolen på sykkeltur 

Soknepresten i Auce 

Menigheten i Auce og menighetene i 
Rygge og Ekholt ser det som verdifullt 
og berikende å ta vare på og videreut-
vikle de sterke vennskapsbåndene som 
allerede eksisterer. Å dele tro og liv 
gjennom gjensidig og likeverdig venn-
skap er med å definere oss som en ver-
densvid kirke og som likeverdige lem-

mer på Kristi legeme.  

Kirken i Auce 



 

 

For over 20 år siden var noen fra 

vår menighet å besøk i Latvia. De 

kom i kontakt med folk fra menighe-

ten i den lille landsbyen Auce sør i 

Latvia. Siden den gang har vi hatt 

ulik kontakt med menigheten i Au-

ce . Vi  har hatt besøk derfra eller vi 

har besøkt menigheten fra Norge. 

Ulike grupperinger har hatt gleden 

av å dele vennskap og tro over lan-

degrenser i disse 20 årene. Det har 

vært kor, ungdomsklubber, prester, 

diakoner, enkeltpersoner, danse-

grupper, musikere m.m. Felles for 

dette vennskapet har vært at til 

tross for kulturelle og språklige bar-

rierer lever vennskapene videre 

som varme og rike opplevelser vi 

ikke kunne tenkt oss å være for-

uten. Dette gjelder nok på begge 

sider av grensene. 

Vi ønsker å slå et slag for at 

flere kan bli med å dele gleden 

ved dette vennskapet.  

Fra 

Vennskapsavtalen 

H i s t o r i k k   

 

 

Gjennom årene er det knyttet både formel-
le og uformelle vennskapsbånd mellom 
menighetene, og flere aktører har på ulike 
måter engasjert seg i å bygge vennskaps-
relasjonen, blant annet menighetsråd, 
prester, søndagsskoler, ulike aktører i dia-
konalt arbeid og andre medlemmer i me-
nighetene. Denne avtalen regulerer den 
formelle delen av vennskapskontakten for 
perioden 2011-2015. Avtalen evalueres 
første gang 2015. 

 

Vi erkjenner at det finnes ulikheter mellom 
våre to land og kulturer, men ved en gjen-
sidig, skriftlig og likeverdig avtale ønsker vi 
å fremme forståelse for hverandres liv og 
kultur, dele tro og liv og inspirere hverand-
re til kristent liv. Dette ønsker vi å jobbe for 

gjennom fokus 
på følgende om-
råder: 

 

 

                                     

  

 

 

 

 

 

Besøk: 
vi ønsker å arbeide for å møte   
hverandre årlig  

Gudstjeneste- og menighetsliv: 
deltakelse på hverandres guds-

tjeneste, forbønnstjeneste for 

hverandre 

Kulturutveksling 

  Vennskapsavtalen er en avtale 
mellom tre likeverdige menighe-
ter, forankret i de respektive 
menighetsråd. De enkelte me-
nighetsråd er ansvarlige for å 
sørge for organer/ kontaktperso-
ner for den formelle kontakten 
mellom menighetene. I Rygge 
og Ekholt har Vennskapskomi-
teen”, en komité under menig-
hetsrådenes Diakoniutvalg, det 
utøvende ansvar for det løpen-
de vennskapsarbeidet.  

Menighetsrådene tar del i planleg-
ging og gjennomføring av besøk, 
og skriver under endelige avtaler. 


