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ÅRSRAPPORT FOR EKHOLT MENIGHETSRÅD 2010

Ekholt menighetsråd hadde i 2010 følgende sammensetning:

Bjørg Nordberg leder i menighetsrådet, representant i Latviakomiteen, 
vara i fellesrådet

Laila Torp nestleder i menighetsrådet, representant i fellesrådet
Åse Melkeraaen representant i diakoniutvalget, vara i fellesrådet
Svein Sørensen representant i fellesrådet
Eli Voll vara i diakoniutvalget
Christian D. Ulvestad (Trådte ut av rådet på grunn av flytting til annen 

kommune og Lillian Bremnes gikk inn som fast medlem)
Lillian Bremnes representant i gudstjenesteutvalget og 

ekstragudstjenestekomiteen
Magnar Andersen  
Unni Andersen vara gudstjenesteutvalget
Line Kristin Nergård representant i BUU etter Christians fratreden
Inger Nitter representant i ekstragudstjenestekomiteen
Arnhild Øfsti Schjetne sokneprest

Inger-Lise Klette, daglig leder for Rygge og Ekholt menigheter deltar både i arbeidsutvalg og 
på rådsmøtene, og er ellers rådets saksbehandler.

Menighetsrådet har i 2009 avholdt 11 rådsmøter, hvorav 1 av disse var felles mellom 
menighetsrådene i Rygge og Ekholt. Pga ny valgordning for menighetsråd, overtok nytt råd 
formelt allerede 1. november 2009.

Starten av året 2010 bar preg av at rådssammensetningen var ny.  Det tar noe tid å få oversikt 
og å innarbeide faste arbeidsrutiner. I og med at inneværende råd ikke skal sitte lenger enn to 
år – det er nytt valg samtidig med kommunestyrevalg i september 2011 – ble det tidlig 
bestemt at man ikke skal ha nye og store satsningsområder denne perioden. Når vi likevel i 
ettertid ser på saker som har preget rådsmøtene, ser vi likevel at det har vært mange og til dels 
arbeidskrevende saker man har arbeidet med i rådet i 2010. Året har også vært preget av 
konstruktivt og godt samarbeid i rådet, mellom de to rådene i Rygge prestegjeld og i forholdet 
mellom rådet og menighetens prester, øvrige ansatte, diverse råd og utvalg. 

Menighetsrådets arbeidsfelt, 2010.  

Øreåsen.
 Det avholdes fortsatt gudstjenester i gymsalen på Øreåsen skole to ganger i året, en om 
høsten og en om våren.  Grupper av konfirmanter er ministranter ved disse gudstjenestene og 
det lokale barnekoret ”Ørebrus” deltar med iver og glede hver gang. Rådet anser det som 
viktig å fortsatt holde fast på disse gudstjenestene, ikke minst med tanke på å synliggjøre at 
Øreåsenområdet også en en del av Ekholt menighet. Man kunne riktignok ønske at flere av 
menighetens faste kirkegjengere deltok på disse gudstjenestene, men vi når også flere som vi 
vanligvis ikke ser i Ekholt kirke på de vanlige gudstjenestene.



Brosjyre for givertjeneste
Givertjenesten er en vesentlig del av en menighets liv.  En måte å skaffe flere givere på, kan 
være å utarbeide en brosjyre der man i tillegg til å informere om menighetens arbeid, 
oppfordrer til å tegne seg som fast giver. Rådet er, i samarbeid med Rygge menighetsråd, godt 
i gang med å utarbeide en slik brosjyre. 

Vennskapsmenigheten i Auce, Latvia
Rådet har, i samarbeid med latviakomiteen, sett nødvendigheten av å reforhandle 
vennskapsavtalen med vår vennskapsmenighet i Auce. En delegasjon fra rådet dro derfor til 
Latvia i september for å møte menighetsrådet i Auce med tanke på denne reforhandlingen. 
Planen videre var å invitere rådet i Auce til Rygge for videre forhandlinger og evt. 
undertegning av ny avtale på vårparten, 2011.  I skrivende stund ser vi at denne planen må 
utsettes i tid, for presten og menighetsrådets leder, Valdis, er alvorlig syk. Vi ber for ham og 
ønsker ham god bedring.

Finanskrisen har rammet hardt i Latvia. Mange er arbeidsløse og mangler mat, varme og klær. 
Latviakomiteen bidro derfor med klær og andre nødvendighetsartikler i en hjelpesending som 
ble sendt før jul.

Julemarked
27. november arrangerte rådet julemarked.  Fordi vi ikke fikk etablert en komité som kunne ta 
seg av alle de praktiske detaljene, valgte rådet et enklere marked i år.  Markedet ble arrangert 
etter en søndagsgudstjeneste. Det har vært noen få reaksjoner på at markedet ble avholdt på en 
søndag, men langt flere tilbakemeldinger fra folk som likte konseptet med gudstjeneste først 
og marked etterpå. Rådet ønsker derfor å videreutvikle denne modellen. I tillegg til å være et 
hyggelig og sosialt arrangement, representerer julemarkedet en viktig inntektskilde for rådet.

30-årsjubileum
12. desember markerte vi at Ekholt kirke er 30-år.  Dette ble gjort med en enkel og hyggelig 
kirkekaffe, der man reflekterte over hva kirken har betydd i disse 30 årene for lokalmiljøet og 
for Ekholt menighet.

Peisestua
Det har i mange år vært et ønske om og et behov for å gjøre noe i forhold til peisestua i 
kirken.  Rommet har vært lite hensiktsmessig, tatt i betraktning at det blant mye annet, 
arrangeres kirkekaffe etter hver gudstjeneste i dette rommet. Rådet besluttet derfor å utvide 
rommet ved å åpne veggen mellom peisestua og det tilstøtende rommet.  Jan Lexerød utførte 
deler av dette arbeidet høsten 2010.  Planen er videre å oppgradere rommet ved å male, legge 
nytt gulv og sette inn nye møbler.  Veggen ble revet før jul, og vi er glade for at dette arbeidet 
nå er i full gang!



Trosopplæring
Trosopplæringsreformen preget menighetsrådet i året som gikk.  Det er viktig at all 
tenkningen i forhold til barn- og ungdomsarbeid framover har fokus på breddetiltak og 
kvalitet. Vi ble heller ikke dette året tildelt økonomiske midler øremerket trosopplæring, men 
vi håper at det snart er vår tur.  

20. oktober deltok representanter fra rådet på en stor trosopplæringskonferanse på Lillestrøm. 

Plan for kirkemusikk
Plan for kirkemusikk i Rygge og Ekholt menigheter ble vedtatt.  Planen er omfangsrik og 
ambisiøs, men innholdet vitner om at man har jobbet seriøst og planmessig med utformingen. 
Jeg siterer fra pkt 1.1, musikkens funksjon: ”Kirkemusikk bygger broer gjennom å åpne sinn 
og tanker for Guds mysterium og gjennom å formidle og kommunisere evangeliet.”

Informasjonsarbeid    
Menighetsbladet Varna er foreløpig lagt på is, da vi ikke har personer som kan lage bladet. 
Det har lenge vært et ønske om at menighetene får sin egen hjemmeside, der man blant annet 
kan få informasjon om menighetenes mange aktiviteter. Dette har rådet lagt til rette for, og 
hjemmesiden er nå på plass! Nettadressen er: http://www.rygge.kirken.no/     
 
 
Ekstragudstjenestene
Biskopen har økt antallet forordnede gudstjenester i Ekholt menighet far 50 til 60 pr. år. Dette 
innebærer at det formidable arbeidet som ekstragudstjenesteutvalget har utført, ikke lenger er 
nødvendig.  Rådet ønsker på denne måten å takke de som år etter år har sørget for at det har 
vært mulig å ha gudstjenester i kirken vår hver eneste søndag. 

Ellen Hagas ordinasjon, 22. august 
22. august ble Ellen Haga ordinert i Ekholt kirke.  Det er ikke hverdagskost for oss å stå som 
vertskap for en slik gledelig begivenhet.  Det ble både verdig, hyggelig og vemodig. Prost 
Frode Eriksen skulle ha vært til stede, men han døde i juli.  Halvor Dalene, konstituert prost, 
var med på ordinasjonen i stedet.  Vi ønsker Ellen Haga lykke til i sin prestegjerning!

Retreat
Våren 2010 sendte rådet to representanter på retreat til Peterstiftelsens Pilegrimsgård i Son. 
Deltakerne anbefaler rådet om å gjenta dette i året som kommer, dersom et slikt tilbud skulle 
komme igjen.

Juletrefest og St. Hansfeiring
Ekholt menighetsråd har i samarbeid med Rygge menighetsråd hatt ansvar for 
gjennomføringen av juletrefest i Ekholt kirke i januar og St. Hansfeiring på Kureskjæret. 
Begge arrangementene ble gjennomført med stor oppslutning og på en god måte.



Menighetsråder vil til slutt takke alle ansatte og de frivillige medarbeiderne, som gjennom år 
har gjort og fremdeles gjør en stor og flott innsats i menigheten vår. Uten dere er det ikke 
mulig å drive menighetsarbeid – og slett ikke på det nivået vi har i Ekholt i dag, Gud til ære 
og til fellesskapets beste.

Rygge, 30. januar 2011
Bjørg Nordberg





NØKKELTALL 
STATISTIKK
EKHOLT MENIGHET      20 10

       
     20 09      20 08      20 07      20 06

Antall Antall  
deltakere

Antall Antall
deltakere

Antall Antall
deltakere

Antall Antall
deltakere

Antall Antall  
deltakere

Gudstjenester
Gudstj. søn- og helligdager            43        4236

         (99)
           47      4065

       (86)
           45        4191

        (93)
           44        4335

      (99)
          46        4698

      (102)
Gudstj. utenom søn- og helligdager            13        2202

       (169)
           12      2664

     (222)
           11        1733

       (158)
             9        1577

      (175)
          12        1858

      (155)
Totalt antall gudstjenester            56        6438            59      6729

     (114)
           56        5924

       (106)
           53        5912

      (112)
          58        6556

      (113)
Herav gudstj. med nattverd            32        1589

         (50)
           38      1787

      (47)
           24        1141

        (48)
           20          799

       (40)
          22          942 

        (43)
Institusjonsgudstjenester              3        -              2        -              3          -              1         -            3           54
Familiegudstjenester –inkl. julaften              7       1088              7       955              7          976              8       1277            6       1088
Barnehage og skolebarn              7         786              6     1398              6        1300              5       1160            7       1340
Kirkelige handlinger totalt i  

preste-
gjeldet

totalt i  
preste-
gjeldet

totalt i  
preste-
gjeldet

totalt i  
preste-
gjeldet

totalt i  
preste-
gjeldet

Døpte            17         112            27        112            24         107           11         111         17          133
Konfirmerte            71         138            52        119            61         128           64         110         63          116
Vigsler              0           32              0          42              0           27             0           45           1            34
Gravferder              0           98              1          95              0           95             0           93           1          108

Inn- og utmeldinger
Innmeldinger              1              1              1             0           0
Utmeldinger            15            13              5             9          19

Innsamlede midler
Offer  129.307 110.898   111.984    97.990  111.469
Herav til egen virksomhet    61.315   64.753     56.689    59.542    53.181
Givertjenesten    17.100   10.700     13.600    13.650    13.700
Andre innsamlinger  100.002   90.289     69.970  119.882    86.989





Årsmelding 2010 - Åpen kirke

Vi er like gamle som kirken, og vi har møte hver onsdag kl. 11.30-13.30. Vi er 
fra 8-16 personer ettersom vær og føre tillater. Det er en kort andakt hver gang. 
Det er viktig å prate sammen, og det smaker godt med kaffe og smørbrød. Vi har 
også utlodning som finansierer driften, så vi klarer oss greit økonomisk. Til 
julemøtet har vi kjøpte snitter og bløtkaker, og ved sommeravslutningen har vi 
de fire siste årene spist lunsj på Støtvig hotell.

Lillemor Hovden



Årsrapport for Rygge Diakoniutvalg 2010

Diakoniutvalget( DU) har bestått av; 
Reidun Redtrøen , leder
Arne Hermansen, nestleder
Kirsten Sandli rep. Rygge menighetsråd
Åse Melkeråen rep. Ekholt menighetsråd
Magnar Andersen
Eli Voll, vara
Marthe Solbakken, sekretær

Utvalget har hatt 8 møter og behandlet 50 saker. Diakoniplanen for 2010 ble vedtatt i begge 
menighetsrådene.
DU har vært opptatt av bla. annet:
-  Diakoniens dag
-   " Treff på tvers"
-  "Kveldsåpen kirke"
-  Fasteaksjon
-  Oppfølging av frivillige 
-  Blomsterhilsener

-  "Åpen kirke"
- Etterlattetreff
-  Bruk av Fairtrade produkter
-  Leksehjelp 
- Grønn menighet, hvordan komme dit ?

Diakoniutvalget utarbeider hvert år en lokal plan for diakoni i våre menigheter. DU har valgt å 
satse på aktivitetene ovenfor. Hver uke kommer det for eksempel barn på leksehjelp i Ekholt 
kirke. En gang i måneden arrangeres formiddagstreffet ” Treff på tvers”. Alle 80 og 90 åringer i 
kommunen får en blomsterhilsen på sin fødselsdag. Etterlattetreff har blitt arrangert to ganger 
i løpet av året. Og så videre.

Ellers i løpet av 2010 har DU satt seg inn i ” Grønn menighet” og hva det innebærer. Etter ønske 
fra DU har det blitt vedtatt i begge menighetsråd å jobbe fremover mot å få gjort begge 
menighetene om til ” Grønne menigheter” . DU har hatt fokus på at dette skal være en prosess, 
der det viktigste er at den grønne tanken forankres i alle ledd og at tidsperspektivet kommer 
deretter. 

Alt av aktiviteter og tiltakt som Diakoniutvalget er med og vedtar er kun mulig å få gjennomført, 
da vi har mange flotte og dyktige frivillige medarbeidere. Det DU bestemmer hadde aldri vært 
mulig å omstille i praksis, om det ikke hadde vært for at noen hadde vært villig til å gjennomføre. 
Derfor vil DU rette en stor takk til dere som stiller opp, og gir av tid og krefter. DU vil også 
takke ansatte, råd og utvalg for samarbeid og støtte.

                                                                                                      Rygge Diakoniutvalg febr.2011





ÅRSRAPPORT  FOR MADAGASKARKOMITEEN 2010

Består av 4 medlemmer: Leder Bodil Fjeld Hansen, Sekretær Eli Kristin Pelle samt 2 
styremedlemmer:  Inger Johanne Roer Andersen og Anne Sofie Johannesen.

Vi hadde 2 møter i 2010.

Vi var med å arrangere basar 20. mars i Ekholt kirke. Dette er blitt en årlig tradisjon hvor 
vi ønsker å samle hele menigheten til å stå sammen for vårt felles prosjekt: Shalom-
prosjektet.

Lyssalg er også en av måtene vi samler inn penger til prosjektet på. I 2010 solgte vi lys 
på misjonsgudstjenesten 24. oktober i Larkollen kirke. Her deltok vi også med kaker til 
kirkekaffen og å dele ut bønnelapper.

På vegne av komiteen
Eli Kristin Pelle
Rygge 18. februar 2011



Rygge prestegjeld - Diakoniutvalget

Latviakomiteen
- årsrapport 2010

Komiteen har i 2010 bestått av Leif Guren, Morten I Haugtun, Reidun Bugge, Egil Fuglum, 
Aud-Kristin Løken og varamedlem Inger-Johanne Guren. Bjørg Norberg tiltrådte komiteen 
høsten 2010 som representant for Ekholt menighet.

Møter og utlodninger:
- Det er avholdt 7 møter og behandlet ca 25 saker
- I kirkene våre har komiteen gjennomført 5 utlodninger til inntekt for Latvia.

Gaver:
- Julepakke til søndagsskolen i Auce har blitt sent som tidligere år.
- Etter at aksjonen "Latviahjelpen" kom igang høsten 2009 ble det  til sammen sendt  kr 

22.587,-  til menigheten til bruk som nødhjelp til de mest trengende.
- Komiteen har også dette året mottatt private pengegaver til sitt arbeid. 

Besøk:
- Vi hadde i april besøk av prest Valdis Bercs som ønsket å snakke med prester, 

menighetsråd og komitee om situasjonen i Latvia. Dette ble flere møter som resulterte 
i at man ble enig om å lage en vennskapsavtale mellom våre menigheter.

- Som et resultat av dette har det i 2010 vært gjort et arbeid med å utarbeide en bilateral 
(gjensidig) vennskapsavtale mellom Rygge/Ekholt og Auce. Avtalen er også oversatt 
til Latvisk. En delegasjon fra oss var på besøk i Auce i september og presenterte vårt 
forslag/utkast til avtalen, og planen var at menighetsrådet i Auce skulle gå gjennom   
denne, og at de kom på besøk til oss i mai 2011 for signering av en endelig avtale. På 
grunn av Valdis Bercs sin ulykke i desember, er det enighet om at dette besøket 
foreløpig utsettes.

Loppemarked:
- Det planlagte loppemarkedet ble i år avlyst pga mangel på personell.

Prosjekter:
- Julebilen 2010 i fra CargoPartner på Lillestrøm hadde i år satt en begrensning på at de

kun tok i mot helt nye artikler. De har opplevd en mengde av brukte klær og artikler 
som ikke ble håndterbar, med de ressursene de hadde, og måtte derfor gå til dette 
skrittet. Medlemmer at komiteen har mottatt enkelte nye ting, men dette har blitt sendt 
med personer som har reist til Latvia privat. 

- Prosjektet "Latviahjelpen" er vel ikke lenger så aktuelt, da vi har fått kanalisert mye av 
de innsamlede midlene til Auce, mens det viktigste fremover er nå, er å få på plass en 
vennskapsavtale.

For Latviakomiteen
21. februar 2011

Morten I Haugtun
leder 





Årsrapport for Barne- og ungdomsutvalget 2010.
Barne- og ungdomsutvalget har i 2010 bestått av:
Bodil Fjeld Hansen (repr. fra Rygge menighetsråd) – Leder
Kåre Stige (repr. Barne- og ungdomsarbeidet) – Nestleder
Inger Johanne Roer Andersen (repr. Barne- og ungdomsarbeidet) – sekretær
Arnhild Øfsti Schjetne (Prest)
Sine Rismark (repr. skolene)
Torill Haugtun (repr. barnehagene)
Christian Dean Ulvestad fra jan. til okt./ Line Nergaard fra nov. (repr. Ekholt menighetsråd)

Barne- og ungdomsutvalget har i 2010 hatt 5 møter. Vi har holdt oss oppdatert på hva som skjer for barn og unge 
i menigheten, det er mange barn som er med i klubbene, men Løveklubben sliter med å få nye ledere. Gledelig er 
det at RYKK satser og nå har samlinger hver annen lørdag. Babysang har også vist seg å være et populært tiltak. 
Vi har i år bevilget støtte til bl.a. RYKK, Barne- og ungdomskoret, Mimesis og Babysang.

I mai arrangerte vi en inspirasjonssamling for alle lederne i barne- og ungdomsarbeidet. Kvelden startet med en 
orientering om IKO ved Kåre Stige. Han hadde også med noe materiell/bøker som vi kunne kjøpe. Vi hadde en 
runde der lederne fra de forskjellige aktivitetene fortalte litt om sitt arbeid, gleder og utfordringer. Et annet tema 
var hvordan vi skulle få gruppene med i gudstjenestene. Det var mange ledere som ikke kom, men alle gruppene 
var representert og det var en inspirerende samling.

Også i høst ble det delt ut 4-årsbøker i alle tre kirkene. De siste årene har det vært færre barn som har tatt i mot 
4-årsboka. For å forsøke å få flere til å komme bestemte BUU at vi i år skulle sende ut en CD sammen med 
invitasjonen til alle 4-åringene. Dette var tydelig noe barna og foreldrene satte pris på. Mange av barna hadde 
hørt på CD’en flere ganger og kunne alt sangene.  Vi hadde lørdagssamlinger i begge menighetene og det kom 
flere barn i år enn i fjor.

Det har de siste årene blitt mye arbeid for prestene i forbindelse med konfirmantleirene. Det har vært et ønske 
at prestene skulle slippe ansvaret for noe av det praktiske arbeidet. Det ble bestemt at det skulle opprettes en 
konfirmantkomité som kunne avlaste prestene. Denne komiteen ble opprettet i vår med representanter fra begge 
menighetene. Vi mangler fortsatt en representant fra Halmstadområdet. Ellers ble begge konfirmantleirene 
gjennomført med mange fornøyde konfirmanter. 
Arbeidet i BUU har også blitt preget av at vi i løpet av de kommende årene skal utarbeide en Trosopplærings-
plan. Vi har begynt å tenke rundt dette og ser at dette vil bli et stort og spennende satsingsområde for 
menighetene framover.
For Barne- og ungdomsutvalget
Bodil Fjeld Hansen





Årsrapport for Barneslush 2010

Ledere er Paal Vidar Andersen og Bodil Fjeld Hansen.

I vårhalvåret var det 5-10 barn på hver samling, men etter sommeren kom det 7 nye barn og 
de har vært trofaste og vi har hatt 12-13 barn på hver samling. Det er både gutter og jenter og 
alle skolekretsene unntatt Øreåsen er representert.

Vi har hatt 8 samlinger dette året og har vi hatt bl.a. akekveld, spillekveld, påske- og 
juleverksted, natursti. Vi er ute når været tillater det, men bortsett fra akekvelden er vi inne 
om vinteren. Da er vi enten hjemme hos en av lederne eller i Ekholt kirke.

Vi har en samling hver gang hvor vi leser fra boka “Hva ville Jesus ha gjort” av Merete Føyen 
Arnevåg. Kapitlene i boka er utgangspunkt for fine samtaler med ungene. Når vi er inne 
tenner vi et lys under samlingen og vi avslutter kvelden med å synge “Kjære Gud, jeg har det 
godt”. 

Vi har hatt et fint år med ivrige, blide og hyggelige barn, og vi ser fram til et nytt år med 
Barneslush.

Bodil Fjeld Hansen



ÅRSRAPPORT  MIMESIS  – 2010

Ledere: Marit Steigum Løes: Ansvar for lek og dramaøvelser.
Sigrun Leines: Kasserer, og ansvar for innkjøp av frukt og saft,
 Ansvar for lystenning.

Antall samlinger: 8
Deltakere: 34
Vi har hatt nok et fint år. Det har totalt vært innom 34 jenter.  Ny rekord! Det har jevnt over 
vært ca 20 jenter tilstede.  Så vi øker stadig i antall.

Vi starter samlingene med lystenning. Dette er en fin stund for å samle gruppa og for å si noe 
om hvilken sammenheng vi er i. Etter dette har vi leker, dramaøvelser, ansiktsmaling og 
teaterlek av ulike slag og vanskelighetsgrad. Til jul hadde vi en god og stemningsfull 
avslutning oppe i kirken, hvor vi tente lys og hadde fått Torunn Huse til å lese ”Piken med 
svovelstikkene” for oss. Det var en god opplevelse for alle.  
I år sluttet 7.klasse-jentene våre til jul. Det er vanskelig å beholde dem i en gruppe som 
spenner over så mange alderstrinn. Nivået er svært ulikt og det er vanskelig å favne alle i 
øvelsene, selv om vi har prøvd å gi de eldste mer ansvar for innholdet. Dette gjør at 
7.klassingene synes at øvelsene blir litt elementære og repeterende etter hvert.  Det som 
likevel er gledelig er at flere av 7.klasse-jentene likevel har startet i ungdomsklubben.

Vi hadde hatt stor rekruttering i høst, med 8 nye. Nå har det vært barn fra både Halmstad, 
Ekholt, Vang og Larkollen skole.
Selv om det til tider har vært utfordrende med alderssammensetningen har vi hatt fine 
samlinger. Det er moro å se hvordan de utvikler seg. De tør mer og blir tryggere på hverandre. 

Vi har mottatt 3000,- fra BUU dette året. Vi har brukt 803,- til frukt, avslutninger og div annet 
materiell. Vi har nå kr. 6013,38 på vår driftskonto.

Planer videre;
• Vi håper å få til en teatertur i løpet av våren 2011. Det har vært en flott felles opplevelse for 

hele gruppa, og en inspirasjon til å holde på med drama og teater videre.
• Vi ledere kommer til å gi oss til sommeren. Vi har nå holdt på med gruppa i 5 år, og ser at vi 

kunne trenge en pause. Vi håper at det er noen som kan overta som ledere. Ta kontakt med 
undertegnede eller  Kirkekontoret.

 

Mvh
Marit Steigum Løes



Årsrapport for RYKK(RYgge Kristne UngdomsKlubb)2010

Høsten 2010 fikk Ungdomsklubben i menighetene et nytt konsept og byttet samtidig navn til 
RYKK. Fra å være en ungdomsklubb med 3-4 ulike samlinger med aktiviteter og” 
happenings” gjennom semesteret, ble tilbudet utvidet til faste klubbkvelder i Ekholt kirke 
annenhver lørdag.

Vi har hatt 9 klubbkvelder i høst og 3 i vinter. Inspirert av KRIK(Kristen Idretts kontakt) 
starter vi hver RYKK-kveld kl 19.00 til 20.00 i Ekholt ungdomsskole med idrettsaktiviteter. 
Deretter går vi bort til Ekholt kirke kl 20.30 til klubbkveld med ulike aktiviteter, kiosksalg og 
samlingsstund med andakt og lystenning. Vi har ønsket å involvere flest mulig ungdommer i 
ulike arbeidsgrupper i RYKK, og derfor har vi hatt ansvarlige ungdommer med i 
”Idrettsgruppe”, ”kioskgruppe” og Band/forsangergruppe. I tillegg har vi vært 8 voksenledere 
som har fordelt ansvar annenhver lørdag. Rutiner er utarbeidet for de forskjellige 
ansvarsoppgavene.

Et høydepunkt gjennom året i ungdomsklubben er den årlige helgeturen til Trysil i mars med 
2 dager i slalåmbakken! Her innkvarterer vi oss på en skole med overnatting på klasserom, og 
volleyball, lek og samlingsstunder i skolens gymsal på kveldene. Nærmere 40 deltok i fjor, og 
det ser ut til at vi blir minst like mange dette året! 

RYKK har et styre bestående av 8 ungdommer og 2 voksenledere. Styret har ansvar for 
hvordan klubben skal drives og innholdet på RYKK kveldene. På forrige styremøte 9. februar 
2011 bestemte vi at RYKK skal bli et KRIK-lokallag her i Østfold. Flere av ungdommene i 
RYKK har deltatt på KRIK-leirene Explore og Arena de siste årene og kjenner tilhørighet til 
denne organisasjonen. Trosglede, livsglede og idrettsglede er motto i KRIK, og vi ønsker å 
ha de samme verdiene også i RYKK!

 Vi har hatt et oppmøte fra 16 til 35 ungdommer innom på kveldene, gjennomsnittlig ca 24 
stk. Vi ser at vi har fått en stabil, fast kjerne av ungdom på klubbkveldene, men ønsker gjerne 
å bli enda flere! Spesielt har vi ønsket å invitere inn konfirmantene i klubbmiljøet vårt, og 
gjennom 2 obligatoriske KONFERYKK-kvelder nå på nyåret har vi hatt nærmere 80 
konfirmanter innom! Håper noen får lyst til å være med videre!

RYKK har to fadderbarn i Etiopia. Vi har hatt besøk av Odd Borgestrand i høst som fortalte 
fra arbeidet som drives i Addis Abeba og som står for fadderbarnordningen vi støtter. Det er 
inspirerende å være med å hjelpe noen som trenger det, og vi jobber med muligheten til kunne 
få sende noen av ungdommene i RYKK ned til Etiopia for å se på arbeidet og 
fadderbarnprosjektet.

Ønskene videre for arbeidet med RYKK er at dette kan få være en ungdomsklubb der 
ungdom kan oppleve et godt kristent fellesskap med mulighet til å bli kjent med Jesus og 
vokse i sin tro, og samtidig utfolde seg med idrettglede og livsglede! Be om at dette er 
mulig!

For Styret i RYKK

Ragnhild Skarpaas Andersen 



Konfirmantarbeidet i Rygge/Ekholt, 2010

1. Generelt
Perioden omfatter arbeidet med "gamle" konfirmanter om våren og nye konfirmanter om 
høsten. Andelen konfirmanter av årskullet er fortsatt stabilt (økende). Det vises for øvrig til 
tall i det statistiske materialet.
2. Innhold og ansvar
Det faste/jevne arbeidet forankres i nasjonal og lokal konfirmantplan der menighetsrådene står 
som hovedansvarlige. Gjennomføring av samværene ivaretas av prestene, diakonen og BUU. 
Arbeidet er tilpasset tilgjengelige ressurser og det søkes arbeidsformer som dekker de 
vesentligste punktene i planen. Det er i hovedsak ivaretatt ved:

a) Konfirmantleir (aug/sept)
b) Pilegrimsvandring fra Værne gård/Telemarkslunden til Rygge kirke (høsten)
c) Samvær 6 - 7 (høst og vår)
d) Prosjekt (Innsamlingskonsert til KN - vår)
e) Fasteaksjon (vår)
f) Gudstjenestedeltakelse
g) Ministrant-tjeneste
(Foruten innskrivingsdag er det foreldremøter både høst og vår)

3. Praktisk gjennomføring 10
Tor B. A. Osberg har hatt ansvaret for konfirmantene i Rygge/Larkollen. Arnhild Ø. Schjetne 
hatt ansvaret for konfirmantene i Ekholt/Øreåsen. Konfirmantleirene på Tjellholmen ble i høst 
avviklet som før, men leirstedet var nesten for knapt for alle konfirmantene fra 
Ekholt/Øresåsen. Mye av oppgavene faller på prestene. Det er for stor belastning på 
enkeltpersoner og er sårbart dersom det skulle bli sykdomsforfall. For å avhjelpe dette er det 
etablert en Konfirmantkomité som primært skal bistå ved leir- og prosjektavvikling. 
Konfirmantprosjektet har funnet en god struktur og ble i løpet av én uke gjennomført med stor 
suksess våren 10, ikke minst takket være god hjelp av voksne ledere (bla. Dag Øystein 
Andersen). Innsamlingsresultatet var på over 107.000 kroner! Denne gangen var det med 
tilstrekkelig antall ledere – ungdom og voksne. 
Selv om strukturen i konfirmantarbeidet i hovedsak er felles, er det samtidig naturlig at 
prestene vektlegger emneområdene for samværene noe ulikt (etter kompetanse, interesse og 
lokaliteter). Det er likevel et felles mål for samværene at konfirmantene blir godt kjent med 
gudstjenesten, de kirkelige handlingene og hovedinnholdet i de kirkelige høytidene. I 
samarbeid med kirkevergen avvikles konfirmasjonsgudstjenestene med det mål at alle som 
ønsker det (familie, slekt og venner) får plass i kirkene. Av den grunn vil det avholdes 8 
konfirmasjonsgudstjenester våren 2010. Enkeltkonfirmanter har hatt behov for spesiell 
oppfølging/tilrettelegging og har fått det av prest og/eller diakon.
4. Konklusjon
Takket være frivillige ledere og foreldre fungerer både leir og prosjekt svært godt. 
Konfirmantene selv, menighetene og prestene opplever at ministrant-tjenesten utgjør et viktig 
element i konfirmantåret. De unge gjør en flott og verdifull tjeneste, og opplever at de settes 
pris på. Det forutsettes at de får tilstrekkelig tid til øving og gjennomgang før gudstjenestene 
begynner, slik at de kjenner seg trygge. Det er en pågående prosess for alle ansvarlige å stadig 
finne form og innhold på arbeidet, slik at det gir mening til den enkelte og bidrar til et trosliv 
og en opplevelse av tilhørighet. Konfirmantarbeidet utgjør et vesentlig breddetiltak og vil i det 
videre inngå i ny plan for trosopplæring (vedtatt på KM 09).

Rygge, 16/02/11, Tor B. Andresen Osberg
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♫♫ ☺ ♫♫
Rygge kirkes ungdomskor
Rygge kirkes barnekor
Årsrapport for 2010

Rygge kirkes barnekor og Rygge kirkes ungdomskor hadde ved årsskiftet 32 
medlemmer. 

Korene har i 2010 hatt 35 øvelser. Vi øver hver torsdag i Rygge kirke og ønsker 
oss flere medlemmer. Det er enkel prøvesang for å begynne i ungdomskoret.
De tre eldste jentene i koret: Annike Øvre, Maria Oustorp og Emma Johanne 
Harstad har medhjelperansvar og dette fungerer fint.

Korene har i 2010 deltatt ved 10 gudstjenester i Rygge prestegjeld.
Det har bl.a. vært Lysmesse, Konfirmasjoner, Kirkeparade for Luftforsvaret, 
kveldsgudstjeneste og gudstjeneste julaften.

Årets store oppgave var konserten med musikk av Henning Sommerro. Et 
samarbeid med Rygge kirkekor og med komponisten tilstede. Det var en stor 
opplevelse å treffe Henning Sommerro. Høre om musikken hans, få korintruksjon 
og høre ham synge og spille!
Korene har også sunget på Bygdekvinnelagsmøte på Balke gård og hatt 
nyttårskonsert på Rygge museum.
Medlemmer fra begge kor sang på Allaktivitetshuset i Moss i anledning 
Psykiatriens dag

I mai dro store og små jenter på tur til Trondheim. En opplevelsesrik tur med 
besøk i bl.a. Nidarosdomen og Pirbadet. Vår første flytur fra Moss Lufthavn 
Rygge med greie korister og hjelpsomme voksne. Hotellovernattinger og 
shopping. En flott tur!

Ungdomskoret har også hatt seminar med sangpedagog Sølvi Hansen to ganger 
dette året. En morsom og inspirerende opplevelse for jentene



Styret for koret :Ingvild Osberg, Tove Andresen, Tone Enholm og Inger 
Blomqvist gjør en strålende jobb. Raskt og effektivt styrearbeid betyr uendelig 
mye for kordriften!

Det er god stemning og flotte jenter i Rygge kirkes barnekor og Rygge kirkes 
Ungdomskor for tiden!  Det er en glede å møte dem hver uke!

Skiptvet 13. februar 2010
Inger Johanne Orefellen





Årsrapport Familiekoret i Rygge 2010 

Vi har hatt øvelse ca annenhver mandag i vårsemesteret. Øvelsen har vært gjennomført veldig 
tradisjonelt; vi spiser pølser først, og så øver vi en times tid. 

Vi opptrådde 4 ganger i vårsemesteret. 

Vi var ca 26 medlemmer, barn og voksne, fram til påske og ca 20 medlemmer fram til 
sommeren. 

Fra august var vi 3 familier igjen, og da var vi for få til å fortesette familiekoret. Derfor 
bestemte vi oss for å «hyre» inn tidligere medlemmer, og holdt 2 øvelser. Vi øvde til 
opptreden i Evangeliekirken i Moss i november. 

Etter det bestemte vi oss for å legge ned familiekoret. Utstyret er flyttet til Ekholt Kirke der vi 
håper det kan bli til nytte. Noe av utstyret er fra Sirius, og noe har familiekoret kjøpt inn opp 
gjennom tidene. Dersom noen skulle ønske å starte opp et familiekor på nytt, vil vi at de skal 
få utstyret vårt. 

Vi ser tilbake på en rik tid og det er med vemodighet at vi nå avslutter arbeidet. Takk til alle 
som har bidratt og deltatt! 

Inga-May Naustvik, 

for Familiekoret i Rygge. 



Rygge kirkekor
♪

Årsrapport for 2010

Rygge kirkekor hadde ved årsskiftet 20 medlemmer.
Koret har hatt 36 øvelser dette året. Øvelsene er en god og hyggelig møteplass 
hver onsdag i Rygge kirke og vi ønsker oss flere nye medlemmer!
I 2010 deltok koret ved 11 gudstjenester i prestegjeldet. 
Det har bl.a. vært ved høytidsgudtjeneste, allehelgensandakt og som forsangere 
ved 6 konfirmasjonsgudstjenester.

Årets store oppgave var konserten med musikk av komponisten Henning 
Sommerro. Et samarbeid med Rygge kirkes Ungdomskor og barnekor og med 
komponisten tilstede. Det var en storopplevelse å treffe Henning Sommerro. 
Høre om musikken hans, få korinstruksjon og høre ham synge og spille! 

Av andre oppdrag i 2010 kan nevnes:
Konsert i Ekholt kirke sammen med Våler sangkor.
Sang på Eskelundbråten i anledning deres 10-årsjubileum
Salmekveld i Rygge kirke. Et samarbeid med Åpen kirke på Ekholt.
Sang ved gudstjeneste i Thomb kirke.
Julekonsert i Rygge kirke

Koret har et styre bestående av 3 medlemmer. Det er Eli Tørklep, Lene Aaser og 
Bente Mørk Andresen. Styret legger til rette for praktiske og sosiale ting rundt 
kordriften. Kormedlemmene betaler også en kontingent som i hovedsak går til 
dette.

Det er av stor betydning for kirkesangen i Rygge, og ikke minst for 
organisten, å ha et kirkekor som støttespillere! 

Skiptvet 13. februar 2010
Inger Johanne Orefellen
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