
 

Post - og besøksadresse: Larkollveien 9 •  1570 Dilling •  Telefon 69 26 44 81  

E-post : rygge.kirkekont or@rygge.kommune.no  

www.rygge.kirken.no 

 
RYGGE MENIGHETSRÅD 
STED: Ekholt kirke 
DATO: 23.05.13  
 

 
           Side 1 av 2 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Tilstede: 
Bodil Fjeld Hansen, Per Harald Svendsen, Hilde Lindeman Andersen, Lene Aaser, Kirsten Sandli, 
Elisabeth Ytrehorn, Tor Bjørn Andresen Osberg og Inger-Lise Klette (delvis) 
 
Forfall: 
Pål Morten Lia 
 
 
 
Sak 13/13: Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
  Protokollen ble godkjent og underkrevet. 
 
Sak 14/13: Ny dato for menighetens årsmøte – Rygge kirke 26. mai. 

Regnskapet for Rygge menighetsråd for 2012 ble presentert på møtet og godkjent 
av rådet.  
 
Programmet for årsmøtet ble gjennomgått. 
Bodil Fjeld Hansen leder møtet og presenterer årsrapporten. 
Daglig leder gjennomgår regnskap og statistikk. 
To fra rådet har med kake til kirkekaffen. 
Orientering om stat-kirke ordning v/soknepresten 
 
Det er kort varsel for møtet, så vi skal kunngjøre det godt via mail/sms til de i 
menigheten vi har adresser til, samt annonse i avisen og informasjon på nettsiden. 
Det er viktig å avvikle årsmøtet nå, bl.a. fordi soknepresten går ut i permisjon og det 
er vanskelig å finne andre egnede dager før sommerferien. 
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Sak 15/13: Gudstjenesteutvalg 

Soknepresten har spurt de utvalgsmedlemmene som var med før pausen om de 
ønsker å fortsette, og alle bortsett fra èn fortsetter.  
Vi trenger derfor ett nytt medlem til utvalget.  
Rådet jobber videre med saken. 

  
 
Sak 16/13: Søknad om ofring til Verdensdagen for psykisk helse 

Vi har fått en henvendelse fra lokale representanter for Verdensdagen for psykisk 
helse om ofring. Pengene skal brukes til lokale arrangement for barn og unge. 
Rådet tildeler offer. 

 
 
Sak 17/13: Søknad fra Rygge kirkes barne- og ungdomskor om støtte til avlønning av 

medhjelpere. 
 Korene har utgifter på mellom 15.000 og 20.000 kroner pr. år til avlønning av 

medhjelpere. Dette er en stor utgiftspost for korene og de søker derfor om bidrag 
til å dekke disse utgiftene. 

 Rådet besluttet å oversende søknaden til BUU.  
 
 
Sak 18/13: Referat- og orienteringssaker 

 Referat fra råd og utvalg 
 Pengene fra salget av Noatun er nå endelig på egen bankkonto. Kontoen 

disponeres av kirkeverge og daglig leder. Rentene som opparbeides på 
denne kontoen forblir på kontoen. 

 I forbindelse med grunnlovsjubileet i 1914 har staben, på vegne av rådet, 
takket ja til en gave fra Riksarkivet og Riksantikvaren. Gaven er en 
innrammet fullmakt og et skilt som forteller at Rygge kirke var valgkirke i 
2014.  

 
 
Sak 19/13: Eventuelt 

 Takk til kirkeverge og fellesråd for jobben med å få rampe og maling av 
Larkollen kirke klart til konfirmasjonsgudstjenestene. 

 St. Hans feiring 
Bodil Fjeld Hansen og Pål Morten Lia tar ansvar for et enkelt arrangement. 
De sørger for grill, bål og leker for barna. 
Daglig leder søker om bruk av Kureskjæret, båltillatelse osv. 

 
 
 
 
Rygge, 06.06.13 
Bodil Fjeld Hansen/Inger-Lise Klette 


