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PROTOKOLL 
 
Tilstede: 
Bodil Fjeld Hansen, Hilde Lindeman Andersen, Pål Morten Lia, Elisabeth Ytrehorn og Inger-Lise 
Klette. 
 
Forfall: 
Lene Aaser, Kirsten Sandli og Tor Bjørn Andresen Osberg (permisjon) 
 
 
 
Sak 20/13: Godkjenning av protokoll fra forrige møte 
  Protokollen ble godkjent og underskrevet. 
 
 
Sak 23/13: Evaluering av årsmøtet 
  Årsmøtet var litt dårligere besøkt enn vanlig. Dette skyldes antakelig kort varsel og 
  flytting av dato. 
  Grei gjennomføring. 
 
Sak 24/13: St. Hans feiring på Kureskjæret 

Bodil Fjeld Hansen og Pål Morten Lia er ansvarlige for arrangementet og sørger for 
 bål, leker for barna og grill. Alle tar med mat og drikke til eget forbruk. 

Daglig leder ordner annonse og diverse tillatelser. 
 
Sak 25/13: Sommeråpen kirke 
  Under evalueringen av åpen kirke i 2012 vurderte vi bare å holde åpent på  
  søndager, siden det er vanskeligst å skaffe vertskap på ukedagene. AU foreslår  
  derfor at vi forsøker med søndagsåpent i sommer. 
  Noen satt seg opp på vaktliste, men for andre passer det dårlig. Daglig leder bruker 
  noe tid på å finne andre, men hvis det blir vanskelig, dropper vi sommeråpen kirke i 
  år. 
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Sak 26/13: Møteplan for høsten 
  Vi fortsetter med torsdag som møtedag.  
  Datoene er: 22. august, 19. september, 24.  oktober, 21. november og mulig  
  fellesmøte med Ekholt 12. desember. 
       
Sak 27/13: Revidert budsjett 2013 
  Nå har vi fått regnskapene for 2012 og bør vurdere om vi skal gjøre noen endringer 
  i budsjettet for 2013. 
  Det ble gjort noen justeringer i budsjettet. Revidert budsjett for 2012 følger  
  vedlagt. 
 
Sak 28/13: Menighetsplan 
  Vi jobbet litt viere med menighetsplanen. 
  Punkt 3: Utfordringer og muligheter i lokalmiljø og menighet. 
  - Det er få småbarnsfamilier med i arbeidet – hva kan gjøres for å få disse med? 
  - Kontinuerlig drift/tilbud viktig. Det bør ikke være «huller» i tilbudet 
  - Menighetshus/lokaliteter og trosopplæringsmidler 
  - Mange bygg- spredd virksomhet 
  - Kommunesammenslåing og ny kirke ordning 
 
  Punkt 7: Informasjon og kommunikasjon 
  - Menighetsbladet Varna er hvilende 
  - Presse: Moss Avis og Byavisa – jobbe for å få positive oppslag 
  - Nettsidene 
  - Bygdedag - profilering 
 
Sak 29/13: Referat- og orienteringssaker 

 Trosopplæringskomiteen er i gang 
 Fellesrådet jobber mye med avslutning av regnskapet 
 Nytt tiltak: Pusterom 
 Info om tilbud/forespørsel fra KFUK/M vedr. oppstart av ten-sing 
 Vellykket Latvia-besøk.  

    
 
Sak 30/13: Eventuelt 
  Ingen saker 
 
 
Vedlegg: Revidert budsjett 2013 
 
 
 
Ref. 
Rygge, 26.07.13 
Inger-Lise Klette 
 


