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PROTOKOLL  

TILSTEDE:
Britt E. Røhnebæk, Pål Morten Lia, Laila Torp, Åse Melkeråen, 
sogneprest Tor Bjørn A. Osberg, komm.repr. Aud-Kristin Løken.
Kirkeverge Reidun Bugge

FORFALL: Svein J. Sørensen.

REFERENT: Kirkevergen

Det var ingen bemerkninger til innkalling og saksliste.

07/11 PROTOKOLL FRA MØTE 01/11

Kirkevergens innstilling:

Protokollen godkjennes og undertegnes.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

08/11 DRIFTSBUDSJETT 2011

Kirkevergens innstilling:

• Justeringen av driftsbudsjett 2011 er i henhold til fellesrådets vedtak i sak 02/11 og tas til 
etterretning.

• Kirkevergen legger frem forslag til overføring av noe støtte til råd og utvalg i neste møte.

VEDTAK:

• Justeringen av driftsbudsjett 2011 er i henhold til fellesrådets vedtak i sak 02/11 og tas til 
etterretning.

• Kirkevergen informerer om fordelte renteinntekter 2010 i neste møte.
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09/11 REGNSKAP 2010

Kirkevergens innstilling:

Det foreløpige driftsregnskapet for 2010 tas til orientering.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

10/11 PROSJEKTSTILLING ca 20% 
med tanke på informasjons- og/eller trosopplæringsarbeid

Kommentarer til saken:
Det må klargjøres noe nærmere hva vi vil med evt. ”trosopplærings-
stilling” på ca 20%. Hva skal stillingen kalles/utlyses som? 
Noen stikkord som ble nevnt:
Hva skal vedkommende gjøre rent konkret? 
Tenker man seg en koordinatorfunksjon innenfor  barne- og
ungdomsarbeidet, med enkelte spesialoppdrag? 
Praktisk medhjelper i forb. m/konfirmantaplaner og leier? 
Gjennomføring av Lys våken”-tiltaket? 
Søndagsskolearbeidet? 

Kanskje kan/bør ca 10% stillingsmasse kunne brukes til informasjonsarbeid
og bl.a. serve nettsidene? Avlaste deler av Inger-Lises arbeidssituasjon?

VEDTAK:
Det er viktig å gjøre flere oppmerksom på de midlene fellesrådet har
funnet mulig å bruke til dette arbeidet. 
Kirkevergen bringer informasjon til staben/ansatte for å høre om det er 
noen som evt. har lyst, kapasitet og/eller ideer.
Fellesrådets medlemmer bringer informasjon til sin respektive 
menighetsråd.
Tor Bjørn Osberg er gitt i oppdrag å sette ned noen oppgaver/en plan over
hva man forventer at den personen man tenker seg inn i ”trosopplærings”-
biten kan/skal konkret gjøre.
Fellesrådet kommer tilbake til saken i aprilmøtet.   

11/11 GRAVSTELLSREGNSKAPET 2010

Kirkevergens innstilling:

Gravstellsregnskapet for 2010 fastsettes og oversendes til revisjon.

VEDTAK:

Gravstellsregnskapet for 2010 fastsettes og oversendes til revisjon.
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12/11 LARKOLLEN KIRKE, - REPARASJONER OG OPPGRADERING AV OPPVARMINGSSYSTEMET

Kirkevergens innstilling:

Tilbudet fra Moss Elektro aksepteres og arbeid med utskifting av ovner i 
Larkollen kirke iverksettes. Det forventes at arbeidet er ferdigstillet 
før 15. september d.å. 

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

13/11 FELLESRÅDET SAMLING MED/FOR ANSATTE

VEDTAK:

Dato fastsettes til tirsdag 25. oktober 2011. Kirkevergen sørger rask 
informasjon til alle ansatte.
Pål Morten Lia og Laila Torp er gitt et særskilt oppdrag med tanke på
Forberedelser til samlingen. 

14/11 STRATEGIPLANEN

Kommentar:
Fellesrådet startet på gjennomgang av planen, men avbrøt arbeidet fordi
tiden ikke strakk til i forhold til andre presserende saker. Noen 
endringer/rettelser ble gjort og legges inn i planen.

VEDTAK: 
Rådsleder og kirkevergen arbeider videre med planen frem mot neste møte. 
Tor Bjørn Osberg har ”spesialoppdrag” med å tenke videre omkring visjons-
formulering.

15/11 GRAVFERD  -  SØKNAD OM UTSETTELSE UT OVER 12 DAGER

Det vises til hastesak vedr ønske om utsettelse av gravferd inntil 15
dager etter dødsfall, oversendt i e-post til fellesrådets medlemmer 16/2.
Ut over en nøktern og enkel søknad, hadde kirkevergen dagen etter, 17/2, 
besøk av et familiemedlem på kontoret. Det fremkom da tilleggs- 
opplysninger om en spesiell familiesituasjon, som understøttet 
at det ville være rimelig å imøtekomme familiens ønske.
Kirkevergen mottok forholdsvis raskt et tilstrekkelig antall 
tilbakemeldinger fra rådets medlemmer til å kunne imøtekomme søknaden.
Søknaden ble innvilget.

Kirkevergens innstilling:
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VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

16/11 FELLESRÅDETS ÅRSRAPPORT 2010 TIL MENIGHETSRÅDENES ÅRSMØTER 

Fellesrådets leder orienterer.

Kirkevergens innstilling:

Fellesrådets årsrapport skal fra året 1012 (Årsrapport for 2011) 
behandles som sak og godkjennes i fellesrådet før den går i trykken. 
Rapporten må skrives tidlig i februar og fellesrådsmøte legges til midten 
av februar måned.

VEDTAK:

Kirkevergens innstilling enstemmig vedtatt.

17/11 INFORMASJONSSAKER

Personal, 
Kirkevergen orienterte kort om oppfølging av sak under eventuelt i møte 01/11 (Sak 06/11): 
Rutiner ved sykdom/fravær: Inger-Lise Klette og Reidun Bugge har hatt noen møter og har 
planlagt flere for å jobbe med dette.

Bygg og anlegg,
   Lydanlegget i gravkapellet må skiftes ut. Terje Norum arbeider med
   saken og innhenting av pris. 

Arbeider er i gang i Rygge kirke: sakristi, galleri, dåpsrom.
En del nye møbler og PC-utstyr (som tilknyttes det øvrige intern-
nettet) vil bli kjøpt inn.
Peisestua i Ekholt kirke er ferdig oppusset.
Det er kjøpt inn ny komfyr til kjøkkenet i underetasjen i Ekholt 
kirke.

Annet: 
Gaver: 

- Anonym gave på kr. 250.000 er øremerket til vedlikehold av Rygge kirke.
- Fellesgave på kr. 10.500 fra de tre Frimurerlogene i Moss er overført til 

Diakoniutvalget
- Gave fra Sparebank1/RVS er øremerket flombelysningen av Rygge kirke.

Kort orientering av rådets leder vedr. ledersamlingen på Gardermoen.
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18/11 EVENTUELT
 Det var meldt en sak under dette punktet:

Sak 18/11a KIRKEGÅRDSUTVIDELSEN  -  søknad om ferdigstillelse.

Kirkevergen orienterte om saken og leste opp kopi av brev fra 
Østfold Fylkeskommune til Rygge kommune.

Fylkeskommunen påklager ikke Rygge kommunes vedtak om dispensasjon fra
plan- og bygningsloven. 
Selve spørsmålet om å kunne gå videre for å få bruksgodkjenning til
gravlegginger på de nye arealene, burde da kunne få fortgang.

På den annen side ber de Rygge kommune utarbeide reguleringsplan for 
området.
Aud-Kristin Løken mente det ville være viktig at Fellesrådet er med i 
videre møter mellom kommunen og fylkeskommunen i denne saken. Felles-
rådet oppfatter at saken haster.
VEDTAK:
Kirkevergen arbeider videre med saken i forhold til kommunen og ber om
et snarlig møte for å avklare vår rolle og oppgave i den videre 
prosessen. Fellesrådets leder holdes løpende orientert.

GODKJENNING:


