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ÅRSRAPPORT FRA EKHOLT MENIGHETSRÅD 2011

Ekholt menighetsråd hadde i perioden 01.01.11 til 31.10.11 følgende sammensetning:

Laila M. Torp leder menighetsrådet, fellesrådet
Bjørg Nordberg nestleder menighetsrådet, Latviakomiteen, vara  fellesrådet
Åse Melkeraaen diakoniutvalget, vara fellesrådet
Svein Sørensen fellesrådet
Eli Voll vara diakoniutvalget
Lillian Bremnes gudstjenesteutvalget, julemarkedskomiteen
Magnar Andersen permisjon
Unni Andersen 1.vara, møter fast i rådet, julemarkedskomiteen, vara gudstjenesteutvalget
Line Kristin Nergård BUU
Inger Nitter
Arnhild Øfsti Schjetne sokneprest

Etter valget i september har menighetsrådet følgende sammensetning.  Det nye rådet trådte i kraft 
fra 01.11.11 :

Laila M. Torp leder menighetsrådet, fellesrådet
Stein Kåre Ulvestad nestleder menighetsrådet, vennskapskomiteen, vara diakoniutvalget
Therese R. A. Bolin BUU
Erna J. Hogrenning fellesrådet
Elisabeth W. Dyhre vara fellesrådet , vara BUU, vara trosopplæringskomiteen
Åse Melkeraaen diakoniutvalget, vara fellesrådet, vara vennskapskomiteen
Hilde E. Skaatan 1. vara, møter fast i rådet - trosopplæringskomiteen
Tone Hals
Lillian Bremnes julemarkedskomiteen
Janne Harridsleff
Andreas Lia

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

Menighetsrådet har fungert som gudstjenesteutvalg dette året.
Julemarkedskomiteen består av Unni Andersen og Lillian Bremnes.

For menighetsrådet med virksomhetstid frem til 31.10.11 har det vært avholdt 8 møter hvorav 2 har 
vært felles med Rygge.  For menighetsrådet som tok over 01.11.11 har det vært avholdt 3 møter.

Rådets viktigste arbeidsoppgaver/områder i 2011

Trosopplæring
Til tross for at menigheten ikke har mottatt midler til trosopplæring, er det mye bra arbeid i gang. 
Breddetiltak som 4-års bok, Lys våken og konfirmantarbeidet er gjennomført.  Ellers har menigheten 
(også i samarbeid med Rygge) mange tilbud for barn og unge. Et nytt tilskudd er Jubeldag som så 
smått startet opp i 2011. Her kan familier møtes til middag og deretter sangøvelse for to 
aldersgrupper annenhver tirsdag i Ekholt kirke. 
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Rygge kirkelige fellesråd har bevilget noen midler til en mindre prosjektstilling hvor stillingsinnehaver 
bl.a. har bistått i arbeidet med barn og unge.  

Det er også opprettet en felles trosopplæringskomite for begge menighetene. Komiteen skal starte 
arbeidet med å utarbeide en trosopplæringsplan.

Vennskapskomiteen
Vennskapsmenigheten i Auce i Latvia er et felles prosjekt for begge menigheter.   I etterkant av vårt 
besøk i vennskapsmenigheten i 2010 fortsatte arbeidet med vennskapsavtalen.   Målet var at vi skulle 
ha ferdig en avtale våren 2011. På grunn av pastor Valdis Bercs uhell ble dette utsatt til høsten.

I september kunne vi motta menighetsrådet fra Auce.  Programmet  var variert og innholdsrikt,  og 
høydepunktet var selvfølgelig signeringen av vennskapsavtalen under gudstjenesten i Ekholt kirke.  
Både vi og  gjestene var svært fornøyde med gjennomføringen av oppholdet.  Det var  et stort løft 
både økonomisk og arbeidsmessig.

Det ble også besluttet at navnet på komiteen skulle endres fra Latviakomiteen til 
Vennskapskomiteen.  Det arbeides med et nytt mandat til komiteen.

Informasjonsarbeidet
Hjemmesiden (www.rygge.kirken.no) har nå vært i funksjon et års tid. Mye fungerer bra, men 
målsettingen om at representanter for de ulke råd, utvalg og klubber selv skulle legge inn stoff, har 
ikke helt fungert. Vi retter en stor takk til Jan Holone som er konsulent og medredaktør for 
hjemmesiden.

Brosjyren for givertjeneste i menighetene er nå ferdig til distribusjon.
Den inneholder informasjon om kirkens og menighetens arbeid. Vår nye logo tas også i bruk for 
første gang her.  Denne logoen vil også benyttes i våre annonser og annet skriftlig materiell framover.

Julemarked
Julemarkedet ble arrangert den 20. november. Det var godt organisert og besøket var bra. Markedet 
ga et flott økonomisk resultat. Også i år ble markedet arrangert etter en søndagsgudstjeneste.  
Konseptet med å ha utdeling av kirkebok til 4-åringene i gudstjenesten, for så å invitere dem til 
markedet etterpå, har fungert bra. Neste år vil vi likevel flytte markedet tilbake til lørdag, men vi vil 
forsøke å kombinere dette med samlingen for 4-åringene på lørdagen. 

Hobbykveldene på forhånd fungerte også veldig bra. Neste år forsøker vi å kunngjøre dette  bredere 
enn vi hittil har gjort, f.eks. i Ekholtbladet i tillegg til våre egne kanaler.

St.Hans arrangementet

Det var i år Ekholt menighetsråd som hadde ansvar for arrangementet på Kureskjæret. 

Peisestua

I vår ble oppussingen av peisestua i Ekholt kirke ferdig. Med noe dugnad, noen midler fra fellesrådet 
og noen fra menighetsrådet  klarte vi å få dette i havn. Rommet har blitt både penere og mer 
funksjonelt.

http://www.rygge.kirken.no/
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22. juli
Både ansatte og medlemmer i menigheten deltok med engasjement og praktiske oppgaver i 
forbindelse med tragedien på Utøya og i regjeringskvartalet.  En ungdom bosatt i Rygge omkom, og 
flere andre ungdommer i vårt nærmiljø ble skadet og/eller hadde vært til stede på Utøya. Kirkene var 
åpne for lystenning og samtale fra første stund og fram til begravelsen fant sted. Mange frivillige 
deltok i å holde kirkene åpne.  Samarbeid med kommune og kriseteam fungerte meget godt. 

Valget
De fysiske lokalene var denne gangen veldig bra både på Øreåsen og Vang. På Ekholt var vi mindre 
fornøyd, der bør det være bedre fasiliteter for valget.
Det var vanskelig å skaffe valgfunksjonærer nok til 3 stemmelokaler over to valgdager.
Det var også  vanskelig å få folk til å stille til valg. Valgkomiteen slet med å få full liste. 
Valget er en stor jobb – for mye for en person (daglig leder) alene. Det bør vurderes om det skal være 
to ansvarlige personer neste gang, eller at valgteamene er mer aktive i hele prosessen. 

Vi synes måten bispedømmerådsvalget gjennomføres på fungerer dårlig. Det bør også være mulig å 
finne mer informasjon om disse kandidatene. De som velges skal være representanter på Kirkemøtet, 
hvor store kirkepolitiske saker bestemmes. Da er det viktig at velgerne vet noe om hva de forskjellige 
kandidatene står for i viktige saker.

Gudstjenester og  gudstjenestereformen

Menighetsrådet har flere ganger i løpet av året samtalt om og drøftet gudstjenestetilbudet i Ekholt 
kirke. Vi har satset litt ekstra på konseptet “Sprell levende”, særskilt med tanke på barnefamilier, og 
ønsker å fortsette med det. Vi har prøvd å legge gudstjenesten til kl. 17.00 noen ganger, uten at det 
har økt oppslutningen i særlig grad.

Hver menighet skal utarbeide en lokal grunnordning for gudstjenesten.  Rådet (som fungerer som 
gudstjenesteutvalg) legger fram et forslag for menighetsmøtet for uttalelse.  Menighetsrådet vedtar 
ordningen og sender den til biskopen for godkjenning for en periode, f.eks. 2 år.
Ordningen gjelder fra 1.søndag i advent 2011 men ordningen behøver ikke være klar før i 2012.
Siden vi har vært en av forsøksmenighetene, vil grunnordningen være mye lik den vi allerede bruker, 
vi er altså godt i gang allerede. 
Vi drøfter også med Rygge menighetsråd i hvilken grad det er ønskelig/nødvendig at ordningene er 
like for de to menighetene.

Øreåsen

Planen er at det skal avholdes to gudstjenester på Øreåsen skole i året. I 2011 ble det bare en 
gudstjeneste, bl.a. fordi barnekoret Ørebrus ikke kunne være med. 

Oppsummering og videre planer.
Året 2011 vår for en stor del preget av forberedelser og gjennomføring av valget i september.  I 
tillegg var det mye arbeid med planlegging og gjennomføring av besøket fra vennskapsmenigheten i 

Jan Holone
Typewritten Text

Jan Holone
Typewritten Text
5



Auce, Latvia.   Diakonen som hadde vært i permisjon kom tilbake men sa etter kort tid opp stillingen 
og sluttet til sommeren, ny diakon var på plass over sommeren.  

 Vi har også hendelsene 22. juli som hadde stor påvirkning på menigheten vår.  Dette sier at det har 
vært en tøff tid og en stor belastning på staben ved kirkekontoret og at det å holde driften i gang har 
vært en prestasjon i seg selv.   

En viktig sak for det nye menighetsrådet er å utarbeide en plan for virksomheten.  Denne skal vise 
både tiltak som forefinnes i dag, og ønsker/planer for menigheten på kortere og lengre sikt.  

Frivillig innsats
Menighetsrådet vil takke for den store uvurderlige innsatsen frivillige gjør i vår menighet.  Vi hadde 
ikke hatt muligheten til å holde det aktivitetsnivået vi har uten alle frivillige.

Vi vil også takke staben ved kirkekontoret for deres utrettelige arbeid.  

Ekholt menighetsråd

Laila Torp
leder
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NØKKELTALL 
STATISTIKK
EKHOLT MENIGHET

     20 11      20 10
       
     20 09      20 08      20 07

Antall Antall
deltakere

Antall Antall 
deltakere

Antall Antall
deltakere

Antall Antall
deltakere

Antall Antall
deltakere

Gudstjenester
Gudstj. søn- og helligdager            43        4031

        (94)
           43        4236

         (99)
           47      4065

       (86)
           45        4191

        (93)
           44        4335

      (99)
Gudstj. utenom søn- og helligdager            12        2294

       (191)
           13        2202

       (169)
           12      2664

     (222)
           11        1733

       (158)
             9        1577

      (175)
Totalt antall gudstjenester            55        6325

       (115)
           56        6438

       (115)
           59      6729

     (114)
           56        5924

       (106)
           53        5912

      (112)
Herav gudstj. med nattverd            33       1645

        (50)
           32        1589

         (50)
           38      1787

      (47)
           24        1141

        (48)
           20          799

       (40)
Institusjonsgudstjenester              2        -              3        -              2        -              3          -              1         -
Familiegudstjenester –inkl. julaften              7         687              7       1088              7       955              7          976              8       1277
Barnehage og skolebarn              7       1399              7         786              6     1398              6        1300              5       1160
Kirkelige handlinger Antall Totalt i 

preste-
gjeldet

totalt i 
preste-
gjeldet

totalt i 
preste-
gjeldet

totalt i 
preste-
gjeldet

totalt i 
preste-
gjeldet

Døpte            15          109            17         112            27        112            24         107           11         111
Konfirmerte            62          127            71         138            52        119            61         128           64         110
Vigsler              0            32              0           32              0          42              0           27             0           45
Gravferder              2          102              0           98              1          95              0           95             0           93

Inn- og utmeldinger
Innmeldinger              4              1              1              1             0
Utmeldinger              6            15            13              5             9 

Innsamlede midler
Offer   150.203  129.307 110.898   111.984    97.990
Herav til egen virksomhet     70.542    61.315   64.753     56.689    59.542
Givertjenesten     21.700    17.100   10.700     13.600    13.650
Andre innsamlinger     83.768  100.002   90.289     69.970  119.882
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Arsrapport for Rygge diakoniutvalg 2011 

Diakoniutvalget(DU) har bestott av: 
Reidun Redtr0en - leder 
Arne Hermansen - nestleder 
Kirsten Sandlie - representant for Rygge menighetsrod 
Ase Melkeraaen - representant for Ekholt menighetsrod 
Eli Voll 

Magnar Andersen. 

Diakonen - sekreteeren 


Det har veert 2 bytter av diakon i 10pet av 2011- Marthe Solbakken avsluttet 

sitt vikariat i januar, nor Ragnhild D. Ulvestad kom tilbake etter 2 ors permisjon. 

Ragnhild D. Ulvestad sluttet helt i stillingen som diakon i juni og Marit Kristine 

Hanssen startet opp i september. 

DiakonilJtvalget har hatt 7 m0ter i 2011. Diakoniplanen for 2011 har blitt godtatt 

i begge menighetsrod. Planen innholdt punkter som man skulle jobbe med i oret 

2011. Disse punktene med aktiviteter er som f0lger: 


Etterlattetreff - Dette 'tilbud har veert av stor betydning for de etterlatte. Det 

var samtidig 0nskelig at en av prestene skulle fortsette 0 delta, da dette virket 

positivt inn po de ber0rte parter. Etterlattetreff pleier 0 arrange res 2 ganger 

pr or, men pga diakonbytte og peri ode uten diakon, har det veert ett 

etterlattetreff i 2011. Det er 0nskelig 0 fortsette med etterlattetreff som 

tidligere or, i 2012. 


Blomsterhilsener - Det ble sendt en blomsterhilsen i form av en rose til 

medlemmer som er 80 og 90 or. En gruppe frivillige har hatt ansvar for dette. 


Lekseh jelpen - Tilbud for 5 og 6 klassinger om 0 gj0re lekser i kirken. Se egen 

orsmelding. 


Diakoniens dag - var s0ndag 6. februar. Det ble en vellykket gudstjeneste der 

fokuset bl.a. var po Fairtrade-produkter som enhver menighet som 0nsker 0 veer 

"Gr0nn menighet" mo ha fokus po. 


Treff po tvers - Dette tiltaket har veert populeert og blitt avholdt en torsdag i 

moneden, med ulike temaer hver gang. Det har veert mel10m 30 og 50 personer 

tilstede po disse samlingene, og er et lavterskeltilbud som er beregnet for aile. 
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Onsdagsapen kirke - var i noe funksjon pa varparten. Da var kirken apen noen 
timer pa onsdags formiddag, der hvem som heist kunne stikke innom kirken for a 
tenne Iys, vrere stille eller ta en uformell prat med de som var tilstede av 
staben. Pa hest-en har dette vrert litt vanskelig a fa til, bade pga manglende 
diakon, og etter hvert ny diakon. 

Apen kirke - dette har vrert en samling med flere damer som syns det er 
hyggelig a komme sammen, prate litt og dele med hverandre det man matte ha pa 
hjertet. Det har vrert en kort andakt, noe sang, og de har spist lunsj sammen. Et 
flott tiltak hver onsdag for damer som ensker a komme seg litt ut for a prate og 
ha fellesskap med andre kvinner. 

Sangstund i kirken - Tidligere kalt kveldsapen kirke. Se egen arsmelding 

Grenn menighet - Diakoniutvalget har jobbet for at Ekholt og Rygge menigheter 
skal kunne kalle seg for grenne menigheter. Det var noen kriterier som matte 
felges eller oppfylles for at man skulle kunne kalle seg grenn menighet. Det skal 
videre lages en plan som menighetsradene ma godkjenne. Denne planen blir en 
handlingsplan som serger for at de kriterier som er satt ma til felges, og at man 
holder seg innen for de rammer som er bestemt for at man skal kunne kalle seg 
grenn menighet. Diakoniutvalget har jobbet noe med dette, men pga diakonbytte 
har det statt litt stille i enkelte perioder. Dette arbeidet ble tatt noe opp igjen 
pa slutten av aret. Det vii i lepet av 2012 bli sett pa i forhold til a lage et forslag 
til handlingsplan i forhold til det a vrere en grenn menighet. 
Diakoniutvalget vedtok i starten pa aret 2011 at det skulle brukes Fairtrade 
kaffe pa sine meter og arrangementer som Diakoniutvalget star i regi avo Dette 
har ogsa en kobling opp mot "grenn menighet". Det anbefales der at man skal 
bruke Fairtrade produkter. 
Diakoniutvalget har ogsa utfordret kommunen pa a bli en Fairtrade 
kommune(grenn kommune}, men det har ikke vrert noen respons pa dette. 

Fasteaksjonen - Denne ble utfert som tidligere ar med konfirmanter som 
bessebrerere. Nytt av aret var at man kunne velge mellom 3 dager. Rygge/Ekholt 
valgte a ta det pa den dagen som har vrert vanlig, og som er mest kjent blant 
innbyggerne, nemlig tirsdagen. 

Madagaskar pros jektet - Det ble gjort en avtale om a stette prosjektet 
"Shalom" i Madagaskar. Dette innebar igangsetting av tiltak som bl.a. ekonomisk 
stette, samt at man ensket a eke misjonsforstaelsen. Viser forevrig til 
arsrapporten til Madagaskarkomiteen, ogsa kalt misjonskomiteen. 

Jan Holone
Typewritten Text

Jan Holone
Typewritten Text
11

Jan Holone
Rectangle



Vennskapsmenigheten i Latvia - Menighetene har over flere or opprettholdt 

kontakten med vennskapsmenigheten i Auce. H0sten 2011 var menighetsradet 

fra menigheten i Auce her i Rygge og skrev under en vennskapsavtale. Viser 

videre til arsrapporten til Latvia-komiteen. 


Forb0nnst jeneste for konfirmanter - frivillige forbedere fikk utdelt kort med 

bilde og konfirmantens navn. Disse har da gjennom hele konfirmantaret bedt for 

hver enkelt konfirmant. Dette har betydning bade for den som ber og for 

konf i rmanten. 


Jubeldag - h0sten 2011 startet man opp med noe som vi har kalt for jubeldag. 

Her har vi barnekor(jubel har startet opp igjen), og smabarnsang for barn fra 1 
4 or. I forkant av 0velsen serveres det middag. Po denne maten kan hele familien 

komme og spise, man slipper stresset med f0rst hjem og so ut igjen etter kort 

tid. Det var ingen pamelding til middagen i h0St, men vi ser at det kan VCEre en 

fordel a fa til en form for pamelding. Etter en halvtimes tid med mat, gikk de 

store opp i kirken og 0vde der, mens de sma ble igjen nede i store salen. Vi drev 

med litt forksjellig sang og historiefortelling og ulike typer smabarnsaktiviteter. 

Det har til no vCErt et populCErt tilbud og stadig nye dukker opp. Dette er en 

kjempe mulighet til a fa kontakt med barnefamiliene og skape noen relasjoner. 


Det ble et nytt diakoniutvalg h0sten 2011, pga valg av nye menighetsrad. 

Det har samtidig vCErt innkj0ring for den nye diakonen, Det diakonale arbeidet 

har vCErt preget av mangel po diakon i en periode og at den nye diakonen ma fa 

bli kjent. Derfor kan enkelte aktiviteter ha vCErt litt annerledes eller ligget i 

dvale. So ma man etter hvert vurdere hva som skal aktiviseres igjen og hva som 

evt skal endres po. Vi streber etter at ting skal falle po plass i 10pet av f0rste 

halvar i 2012. 

Det nye Diakoniutvalget bestar av f01gende representanter: 

Arne Hermansen - leder (representant for Ekholt menighet) 

Ase Melkeraaen - nestleder (representant for Ekholt menighetsrad) 

Kirsten Sandlie - (representant for Rygge menighetsrad) 


- (representant for Rygge menighet) 
- (menighetsmedlem fra enten Rygge eller Ekholt) 

Marit K. Hanssen - diakon og sekretCEr 
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Regnskap 2011 


Diakoniutvalget 

Inntekter Utgifter 

Ollinger 
Salgs- og arrangementsinntekter 
Andre inntekter og gaver 

19.565,00 
19.918,00 
11.987,50 

KontorrekvisitaJdiv 
Kursdeltakelse 
Annonser 
Arr., sosiale samv. og m0ter 
Diakonale ordninger/gaver 

280,00 
100,00 

15.355,25 
18.890,29 
5.255,70 

51.470,50 39.881,24 
Overf0rt til fond/overskudd -11 11.589,26 

Balanse 51.470,50 51.470,50 
=====~~~~=~==================================================== 

Disp.fond pro 31112-2011 39.335,25 
========================================= 

Rygge kirkevergekontor 
07.03.2012 

~~~ 

~d:nBUgge 


Kirkeverge 
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ARSRAPPORT FOR MADAGASKARKOMITEEN 2011 

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

Vi hadde 3 m0ter i 2011. 

Vi var med a arrangere basar 9. april i Ekholt kirke. Dette er blitt en arlig tradisjon hvor vi 
0nsker a samle hele menigheten til a sta sammen for vart felles prosjekt: Shalom
prosjektet. 

Lyssalg er ogsa en av matene vi samler inn penger til prosjektet pa. 12011 solgte vi Iys 
pa misjonsgudstjenesten 20. februar i Ekholt kirke og i adventstiden i aile 3 kirkene. 

Pa vegne av komiteen 
Eli Kristin Pelle 
Rygge 20. februar 2012 
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Rygge prestegjeld - Diakoniutvalget 

Latviakomiteen 
- arsrapport 2011 

Komiteen har i 2011 bestatt av LeifGuren, Inger Johanne Guren, Reidun Bugge, Egil 
Fuglum, Aud-Kristin L0ken, Bj0rg Nordberg og leder Morten I Haugtun. 

M0ter og utlodninger: 
Det er avholdt 5 m0ter og behandlet ea 15 saker 
I kirkene yare har komi teen gjennomf0rt 4 utlodninger til inntekt for Latvia. 

Gaver: 
Julepakke til s0ndagsskolen ble sendt, og det har blitt sendt lys til prost Valdis 
Beres. 
Komiteen har mottatt private gayer ifm menighetsrad bes0ket i september. 

Bes0k: 
Vi hadde i september bes0k av 9 representanter fra Auee menighetsrad, som var 
her for a underskrive den nye vennskapsavtalen. Bes0ket var planlagt i mai 
opprinnelig men ble utsatt pga Valdis' ulykke. 

Loppemarked: 

Det planlagte loppemarkedet ble avlyst da komi teen fikk en forstaelse av at 
menighetsradene ikke 0nsket at komiteen skulle avholde dette. 

Den nye vennskapsavtalen ble i september underskrevet av ledeme i Auee, Ekholt og 
Rygge menighetsrad. A vtalen har blitt utarbeidet i samrad med et eget utvalg som hadde 
patatt seg dette. A vtalen er oversatt til Latvisk og skal vrere utfyIlende for samarbeidet 
mellom yare menigheter. Bade nar det gjelder a vedlikeholde og videreutvikle vart 
vennskap, dele tro og liv, utvikle vennskap og fellesskap, samt kulturutveksling. Det skal 
utarbeides et nytt mandat for Latviakomiteen, som for 0vrig har skiftet navn til 
vennskapskomiteen. 

Ved komi teen 's siste m0te i oktober, viste det seg at det kun er Reidun Bugge som 
fortsetter i komiteen. AIle de 0vrige medlemmer, inklleder, har av forskjellig arsaker 
valgt a trekke seg. 

For Latviakomiteen 
27. februar 2012 

Morten I Haugtun 

avgatt leder 
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Regnskap 2011 


Vennskapsmenigheten i Auee, Latvia 


Inntekter Utgifter 

Ofringer 15.719,00 
Gaver 4.700,00 

Kontorutg./porto, annonser, rekvisita 423,68 
Arrangement og sosiale samvrer 1.005,00 
Hilsen til ju1 3.636,25 
Turutgifterlbes0k fra Allee 65.985,08 

20.419,00 71.050,01 
Overf. fra fond 50.631,01 

Balanse 71.050,01 71.050,01 
============================~===~============================= 

Disp. fond pr. 31112-11 13.407,38 

Rygge kirkevergekontor 07.03.2012 

@~~ 

Reidun Bugge 
Kirkeverge 
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Kveldsapen kirke I Sangstund i kirken 

En liten rapport fra 2011. 

Tiltaket er normalt en torsdagskveld i hver maned (unntatt i sommertiden) og er ment som et 


lavterskeltilbud der folk kan stikke innom for kortere eller lengre tid i I¢pet av kvelden. 


Kirken er apen ti tidsrommet kl. 19.30 til kl. 22.00. 


Fram til ca kl. 20.30 er det sangstund. Det synges fra salmeb¢kene vare. Deler av tiden benyttes til 


¢nskesalmer fra de som er tilstede. 


Kirkerommet benyttes deretter til b¢nn, Iystenning, meditasjon, skriving av b¢nnelapper etc. 


Det inviteres til hyggelig, enkel kveldsmat i peisestua. 


Kvelden avsluttes normalt med en b¢nnestund ca kl. 21.50. 


En kveld har v~rt i samarbeid med Rygge kirkekor/kantor Inger Johanne Orefellen. En annen kveld 


har vi hatt sammen med Seniorkvintetten/Syver Kubber¢d. 


Antall tilstede har variert fra 32 til 14. 


Trofaste musikere og forsangere er Svein Bentzen, Ivar Johansen og Ingar Andersen. Kjell Olav 


Johansen er ofte med og I¢fter sangen. 


De som ellers deler pa ansvaret disse kveldene er: 


Anne Sofie Johannessen, Sigrun S. Eknes, Margrethe Haaland, Eli Void, Reidun Bugge og diakon Marit 


Hanssen. Ragnhild Syverud har v~rt en trofast "step-in-person". 


Vi som driver tiltaket gleder oss til disse sammenkomstene og vi ¢nsker a videref¢re tiltaket. Vi ser 


gjerne at flere oppdager den velsignelsen dette fellesskapet er, som et lite "pusterom" i en ellers ofte 


travel hverdag. 


Rygge 6.mars 2012 


For tiltaket 


{i2:tfMJ~11~. 'R-eidun Bugge 
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Arsrapport for Barne- og ungdomsutvalget 2011. 

Barne- og ungdomsutvalget har i 2011 bestatt av: 

Bodil Fjeld Hansen (repr. fra Rygge menighetsrad) Leder 

Kare Stige (repr. Barne- og ungdomsarbeidet) - Nestleder 

Inger Johanne Roer Andersen (repr. Barne- og ungdomsarbeidet) sekretrer 

Arnhild 0fsti Schjetne (Prest) 

Inger Johanne Orefellen (organist/kor) 

Sine Rismark (repr. skolene) 

Torill Haugtun (repr. barnehagene) 

Line Nergaardl Therese Alne Bolin (repr. Ekholt menighetsrad) 

Barne- og ungdomsutvalget har i 2011 hatt 4 m0ter. Pa hvert m0te har danning av en trosopplreringskomite 
vrert pa sakslista. Vi startet aret med et kurs om Trosopplreringsreformen ved Kari AIsvag fra 
Bisped0mmekontoret. Her var Menighetsradene, BUU, ledere i barne- og ungdomsarbeidet og andre interesserte 
invitert. Det var en inspirerende kveld, og BUU har etter dette holdt tak i dannelse av en trosopplreringskomite. 
Komiteen er na klar og har hatt sitt f0rste m0te. 

BUU f0lger ogsa med pa konfirmantarbeidet og gleder seg over vel gjennomf0rt prosjekt i var, og tre store 
konfimasjonshelger. Vi startet opp nyU konfirmanrnr med to leirer pa Tjellholmen ogsa i h0St. For it fors0ke A 
avlaste prestene med planlegging og gjennomf0ring av leirene var det i ar en hovedleder pa hver leir. Disse tok 
ansvar for mye av det praktiske pa leirene, slik at prestene kunne konsentrere seg mer om innhold og 
undervisning, og slippe aha oversikt over aIle detaljer til enhver tid. Prestene har uttrykt at de var forn0yd med 
denne ordningen. 

Ogsa i h0St ble det delt ut 4-arsboker i aIle tre kirkene. Vi sendte ogsa i ar ut CD-er sammen med invitasjonene. 

BUU fors0ker a holde jevnlig kontakt med de forskjellige barne- og ungdomsgruppene. Vi fikk i var vite at 
lederne for Mimesis Sigrun Leines og Marit Steigum L0es 0nsket a slutte som ledere. BUU er takknemlige for 
det floue arbeidet de har stiitt for i flere ar. Det var ikke lett a finne noen som kunne ga inn i dette arbeidet og 
h0sten startet opp uten Mimesis. Men utover h0sten kom det inn noen forslag til aktiviteter for jenter i denne 
aldersgruppen og «Nye Mimesis» startet opp igjen 7.november. 

Vi gleder oss ogsa over flere nye tilbud til bam og unge i menighetene. I hest startet «Jubeldagen» opp, et tilbud 
spesielt rettet mot smabarnsfamilier og l.sendag i advent ble «Lys vakem> arrangert. Her var aIle d0pte 
5.klassingene i kommunen invitert. 

Gledelig har det ogsa vrert at Marthe Helene Sandli ble ansatt som menighets/trosopplreringsarbeider i oost. Hun 
har vrert til stor hjelp i bl.a. i oppstarten av Jubeldagen og har vrert en viktig stettespiller for RYKK. 

Pa hvert mete behandler vi ogsa soknader om stotte til forskjellige aktiviteter. RYKK har fatt innvilget stette til 
transport til Trysiltur og Sverigetur. Dessuten har bade Jubeldagen og Mimesis fau innvilget st0tte i forbindelse 
med oppstart i hest. 

For Barne- og ungdomsutvalget 

Bodil Fjeld Hansen 
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Regnskap 2010 


Barne- og ungdomsutvalget 


Inntekter Utgifter 

Ollinger 
Tilskudd/gaver 
Arrangementsinntekter 

38.273,50 
24.330,18 

2.195,00 

Materiell 
Annonser 
Arr.sos.samv./m0ter 
Div. tilskudd 
Inventar og utstyr 
Diverse 
Kurs/opphering 

5.476,49 
1.258,00 
6.749,35 

15.000,00 
2.297,60 

190,00 
1.421,05 

Overskudd -2011 
64.798,68 32.392,49 

32.406,19 

Balanse 64.798,68 68.798,68 
============================================================ 

A vsetning pr. 31112-10 110.075,44 
Overskudd 2011 32.406,19 

BUUs disp. fond pr. 31112-11 142.481.63 
===============================~======== 

Kirkevergekontoret 07.03.2012 

Ret~~ 

Kirkeverge 
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RAPPORT FRA BABYSANG I EKHOLT KIRKE I 2011: 

Bakgrunn: 

Etter initiativ fra musikkpedagog Torny Hlllgberg i Kulturskolen i Rygge og prostiprest 

Ingvild Osberg startet Barne og ungdomsutvalget babysang i Ekholt kirke hlllsten 2009. 

Torny Hlllgberg har det musikalske ansvaret, mens Ingvild Osberg har ansvar for det 

praktiske og er bindeleddet til menighetens arbeid. 


Malgruppe/ deltakere: 

Babysangen er et trosopplceringstiltak som er tilrettelagt for barn fra omkring 2-3 mnd 

til omtrent 1 ar. Den primcere malgruppen er dlllpte (eller snart dlllpte) barn i Rygge og 

Ekholt. 

Vi har to grupper/kurs hvert ar. En fra januar til paske og en fra aug/sept til jul. Hver 

gruppe samles 10 ganger. Noen barn/ foreldre trives sa godt at de er med flere ganger. 

Deltakerne er bosatt i begge sogn og fordeler seg godt i hele kommunen. 


12011 hadde vargruppa 14 pameldte barn og hlllstgruppa 18 pameldte barn. Pa grunn av 

amming og permisjonsordninger er det flest mllidre som fllliger barna sine, men vi gJeder 

oss ogsa over a ta imot fedre eller besteforeldre og andre omsorgspersoner. 


Innhold: 

Vi samles i kirkerommet mandager kl. 11.00 til en sang/musikksamling som yarer ca. 45 

minutter. Deretter avslutter vi med matpakkelunsj og kaffe/te i salen nede. 


Gjennom babysangen Imsker vi a form idle livsglede, trygghet, tilhgrighet og tro. 

1. 	 Formidle gleden over skaperverket - feiring av det Iille barnet, styrking av 
relasjonen mellom mor/far og barn. Oppmuntre foreldre til a synge for 
barnet L;;ere sanger og regler som barnet harglede avo 

2. 	 Bekrefte og styrke tilknytningen til kirken og til kristen tro - trygghet i 
kirkerommet, symbolhandlinger V. dgpefont og Iysalter. L;;ere noen 
aftenbgnner, salmer (bla dapssalmen)og sanger med kristent innhold. 

Vi haper at babysangen kan bidra til a gjlllre "kirketerskelen" lavere, men Iikevel ha en 

tydeJig kristen profit Hapet er ogsa at dette sammen med "Jubeldag" kan bidra til a snu 

trenden med stadig minkende oppslutning om 4 arsboka. Dette siste kan vi ikke 

evaluere enna. 


0konomi: 

Egenandel fra foreldrene(for tiden 600 kr) samt tilskudd fra BUU dekker Torny 

Hlllgbergs timellllnn (som betales til kulturskolen) 

Vi har hatt noen utgifter til utstyr - f.eks matter til a legge pa gulvet, og vi lllnsker oss en 

liten beholdning av trommer og rytmeinstrumenter. Inntil videre har vi lant 

kulturskolens utstyr, men det er upraktisk i lengden. 


Rygge, 22.2.12 Prostiprest Ingvild Osberg 
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Årsrapport for leksehjelpen 2011

Leksehjelpen – Dette tilbudet har øket fra å gjelde kun 5. klassinger til å gjelde 
6. klassinger, og er i Ekholt kirke på onsdager. Det har vært mange barn tilstede 
hver gang. Mellom 30 og 40 barn har vært innom og gjordt lekser. Det var 
ønskelig fra menighetsrådene at man skulle prøve rundstykker og juice til barna, 
istedenfor boller. Dette har vært forsøkt i hele år 2011. Man har kommet fram 
til at dette krever mye av de frivilliges tid, kapasitet og tilstedeværelse, slik at 
ungene blir mye alene, da det må smøres mer rundstykker underveis. Det er ikke 
ønskelig at ungene skal være mer alene, for de trenger stadig bistand og hjelp til 
lekser. Derfor vil man fra 2012 gå over til boller igjen. Dette kan ordnes på 
forhånd og er enklere å administrere.
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Arsrapport for Barneslush 2011 

Ledere har ogsa i ar vcert Paal Vidar Andersen og Bodil Fjeld Hansen. 

Det har pa hver samling i hele 2011 kommet rundt 10 barn. Det er bade gutter og jenter og 

aile skolekretsene unntatt ¢reasen er representert. 

Vi har hatt 8 samlinger dette aret og har vi hatt bl.a. akekveld, spillekveld, paske- og 

juleverksted og forskjellige aktiviteter ute. 

Vi har en samling hver gang hvor vi leser fra boka "Hva ville Jesus ha gjort" av Merete F0yen 

Arnevag. Nar vi er inne tenner vi et Iys under samlingen og vi avslutter aile samlingene med 

a synge "Kjcere Gud, jeg har det godt". 

Vi har hatt nok et fint ar, og det er hyggelig a se hvor fort barna blir kjent og har det hyggelig 

med barn de ikke kjenner fra f0r. 

For Barneslush 

Bodil Fjeld Hansen 
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ARSRAPPORT FOR «NYE MIMESIS» H(l}ST 2011 

Mimesis er en klubb for jenter pa 4. tiI7.trinn. 

Lederne for Mimesis gjennom mange ar, Sigrun Leines og Marit Steigum L(I}es, valgte a slutte 

til sommeren. Det var ikke lett a finne noen som kunne ga inn som led ere etter dem og 

h(l}sten startet opp uten Mimesis. 

Barne- og ungdomsutvalget fikk tips om at Ingrid Lia og Anne Nathalie Engebretsen kunne 

tenke seg a vaere ledere for en dansegruppe, og at Jeanette Svendsen hadde Iyst til a lage 

«Scrappeklybb» (papirhobby) for jenter i den aktuelle alderen. BUU tok da initiativ til et 

m(l}te for a se om vi kunne fa startet opp Mimesis igjen. Vi kom da fram til en todelt l(I}sning 

med dans og scrapping annenhver gang, begge en gang i maneden. Det vii si at jentene har 

et til bud annenhver mandag. Tanken var da at man kan vaere med pa den aktiviteten man 

vii, eller begge hvis man (l}nsker det. 

Vi startet opp 7. november, i Ekholt kirke, og har siden det hatt Mimesis hver annen uke. Det 

kommer 10-15 jenter hver gang og de fleste kommer bade pa dans og scrapping, og det ser 

ut til at aile setter pris pa dette nye tilbudet. 

I tillegg til de ovennevnte ledere, har Unni Andersen vaert med som leder pa scrapping

kveldene og Bodil Fjeld Hansen fra BUU har hatt ansvar for a koordinere og sende ut 

invitasjoner og har ogsa hatt ansvar for en samling pa sluttet av kvelden, med en liten andakt 

og Iystenning. 

Vi er glade for igjen a ha et til bud til jentene i denne alderen. Jentene kommer sa sant de kan 

og de har stadig med noen nye venninner. 

For Mimesis 

Bodil Fjeld Hansen 
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Arsrapport fra Loveklubben 2011 

L0veklubben er et tilbud til gutter som gar i 4. til 7. klasse. Tilbudet har eksistert i flere ar. 
Samlingene bestar av bl.a. filmkvelder, grillturer og aktivitetskvelder med quiz, bordtennis, 
biljard, innebandy og skyting med luftgevrer. Vi pleier a spise p0lser, popcorn eller pizza, 
samt a drikke brus. Hver samling avsluttes med en andakt gjerne i kirkerommet. 

Pa samlingene pleier det a komme ca. 30 gutter. L0veklubben pleier a m0tes 3-4 ganger hvert 
semester. Samlingene er vanligvis i Ekholt kirke. Varen 2011 var det 3 samlinger, og h0sten 
2011 var det ogsa 3 samlinger. 

Ledergruppa bestod varen 2011 av Bj0rn R0ed, Espen Schjetne, Kare Stige og Oddmund 
Ytrehom. Kare takket av sommeren 2011 etter a ha vrert med som leder gjennom flere ar. 
H0sten 2011 bestod ledergruppa av Bj0m R0ed, Espen Schjetne og Oddmund Ytrehorn. 

L0veklubben har ingen medlemskontingent. Guttene blir invitert til a ta med seg 20,- kr til 
dekking av utgifter - hovedsakelig til mat og drikke. Det gir oss en grei 0konomi. Vi har i 
svrert liten grad hatt behov for midler utover dette. 

En liten utfordring vi har, er a na ut med infonnasjon til aile nye 4.-klassinger hver h0St. 

Vi er svrert glade for at sa mange gutter m0ter opp og trives med a vrere med i L0veklubben. 
Det er ogsa god geografisk spredning pa guttene sam kommer. Ekholt kirke fungerer veldig 
godt som samlingssted. Vi er ogsa svrert glade for god hjelp fra kirkekontoret; de sender ut 
aile invitasjonene for ass. 

Espen Schjetne Oddmund Ytrehom 
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Arsrapport for RYKK 2011 

Aret 2011 har vrert et aktivt og fint ar for RYKK. Etter at vi utvidet ungdomsklubben pa 
starten av fjoraret, har vi sett at RYKK har vrert "liv laga"!! 

I lapet av 2011 har vi hatt 9 klubbkvelder pa vinteren/varen og 6 kvelder pa hosten. Vi 
starter kveldene kl 19 med ulike sportsaktiviteter i gymsalen pa Ekholt ungdomsskole, og 
fortsetter i Ekholt kirke etterpa med salg av pizza, brus, popcorn og ulike aktiviteter og 
konkurranser. AIle kveldene avsluttes med en samlingsstund med lovsang, andakt og 
Iystenning oppe i kirkerommet. Det har vrert en akning av antal1 ungdommer i R YKK denne 
hasten, bla gjennom rekruttering fra Laveklubben. Vi er na ca 25-30 ungdommer samlet hver 
klubbkveld. To av kveldene i hast var KonfeRykk-kvelder der vi hadde invitert aBe 
konfinnantene i menighetene til a oppleve en klubbkveld. Det ble to flotte lardagskvelder der 
Rykk ungdommer tok ansvaret for alt fra info, konkurranser, andakt og sang. Vi voksne var 
veldig stolte av dem!! 

Styret dette aret har bestatt av 7 ungdommer og 2 voksenledere. Det er en ivrig og 
arbeidsvillig gjeng med ungdommer! I tillegg var vi sa heldige a ra med oss Marthe Sandli 
som ungdomsarbeider fra menighetens stab denne hasten. Hun har betydd masse for oss 
gjennom alt det praktiske hun har gjort for RYKK bade i Styret, pa klubbkvelder og turer, - og 
ikke minst som den gla-jenta hun er i fellesskapet med ungdommene.! Vi har gleden av a ha 
henne med oss ogsa denne varen, men viI savne henne mye til hasten nar hun drar utenlands 
for studier. 

Arets store begivenheter ble Trysil-turen i vinter og Boda-Borg-turen til Sverige pa hasten! 
8egge gangene hadde vi nrennest full buss med ca 40 ungdommer, og fellesskapet vi 
opplevde sammen pa disse turene er gode minner for oss. 

En del av ungdommene reiste ogsa dette aret pa KRIK -leirene Arena og Explore. Her blir 
de kjent med nye mennesker, deltar pa mange ulike sports- aktiviteter og opplever utfordrende 
og engasjerende kristen forkynnelse. Vi ser at de som deltar har fatt gode opplevelser, og at 
det er med pa a skape frimodighet i arbeidet vart her hjemme. 

Vi har sett dette siste aret at ungdommer i RYKK har vokst i sin tro, og noen har vaget si 
noe om dette gjennom andakt pa klubbkveldene. Dette har vrert sa fint, og det er alltid spesielt 
stille under samlingsstundene nar en ungdom holder andakten! Det gir ellers mye inspirasjon 
og glede til oss voksenledere a se at ungdommene vokser og tar ansvar pa ulike mater, og 
dette aret har vi hatt mange sanne inspirerende ayeblikk! 

A vslutningsvis kan vi fortelle at vi i Styret akkurat har bestemt oss for a bytte navn fra R YKK 
tiI KRIK RYGGE. Dette fordi vi i fjor ble et KRIK Iokallag og har stor tilharighet til deres 
arbeid og leirer. Trosglede, idrettsglede og livsglede er fortsatt vart motto, og vi ansker 
gjerne at dere kan be om at stadig flere ungdommer finner veien til klubben var og rar oppleve 
nettopp dette! 

Ragnhild Skarpaas Andersen, voksenleder 
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KOllfirmalltarbeidet i Rygge/Ekholt, 2011 

1. Generelt 
Perioden omfatter arbeidet med "gamle" konfinnanter om varen og nye konfinnanter om 
h0sten. Andelen konfinnanter er for 2011112 stabilt (svakt 0kende), men fordeler seg noe 
annerledes enn tidligere. Det er merkbart flere konfinnanter tilh0rende Ekholt (ca 84) og noen 
frerre tilh0rende Rygge/Larkollen (42). Det er ikke godt a si hva som er arsak til endringene. 
Dette aret ble den nye hjemmesiden tatt i bruk for elektronisk innmelding og registrering. 

2. IImhold og allsvar 
Det faste/jevne arbeidet forankres na i den nye trosoppl0ringsplanen og skal i det videre ses i 
sammenheng med helheten der. Menighetsradene star likevel fortsatt som hovedansvarlige. 
Gjennomf0ring av samvrerene ivaretas av prestene, diakonen og BUU. Arbeidet er tilpasset 
tilgjengelige ressurser og det s0kes arbeidsfonner som dekker de vesentligste punktene i 
planen. Det er i hovedsak ivaretatt ved: 

a) Konfinnantleir (aug/sept) 
b) Pilegrimsvandring fra Vreme gard/Telemarkslunden til Rygge kirke (h0sten) 
c) Samvrer 6 - 7 (h0St og var) 
d) Rykk-kvelder (m0te med u-klubben) 
e) Prosjekt (Innsamlingskonsert til KN - var) 
f) Fasteaksjon (var) 
g) Gudstjenestedeltakelse 
h) Ministrant-tjeneste 
(Foruten innskrivingsdag er det foreldrem0ter bade h0St og var) 

3. Praktisk gjellllom/erillg 11 
Tor B. A. Osberg har som f0r hatt ansvaret for konfinnantene i Rygge/LarkolIen. Arnhild @. 

Schjetne hatt ansvaret for konfinnantene i Ekholtl0reasen. Konfinnantleirene pa Tjellholmen 
ble i h0st avviklet som tidligere, men fortsatt er Ieirstedet nesten for knapt for aIle 
konfinnantene fra Ekholt/0resasen. Dette aret var andre hovedledere enn prestene. Det var en 
god hjelp og en nyttig erfaring. Vi ser at en bedre fordeling av oppgavene gir mindre 
belastning pa enkeltpersoner og er samtidig mindre sarbart dersom det skulle bli 
sykdomsforfall. 
Konfirmantkomiteen (som primrert skal bista ved leir- og prosjektavvikling, etablert i 2010) 
fyller saledes sin plass og er til god hjelp. 
Konfirmantprosjektet har funnet en god struktur og ble i 10pet av en uke gjennomf0rt med stor 
suksess varen 11, ikke minst takket vrere god hjelp av voksne ledere (bla. Dag 0ystein 
Andersen). Innsamlingsresultatet var pa nrennere 110.000 kroner! Ogsa denne gangen var det 
med tilstrekkelig antalliedere ~ ungdom og voksne. 
Selv om strukturen i konfinnantarbeidet i hovedsak er felIes, er det samtidig naturlig at 
prestene vektlegger emneomradene for samvrerene noe ulikt (etter kompetanse, interesse og 
lokaliteter). Det er likevel et felles mal for samvrerene at konfinnantene blir godt kjent med 
gudstjenesten, de kirkelige handlingene og hovedinnholdet ide kirkelige h0ytidene. I 
samarbeid med kirkevergen avvikles konfinnasjonsgudstjenestene med det mal at aIle som 
0nsker det (familie, slekt og venner) far plass i kirkene. Av den grunn viI det avholdes 8 
konfinnasjonsgudstjenester varen 2010. Enkeltkonfinnanter har hatt behov for spesiell 
oppf0lging/tilrettelegging og har :fatt det av prest og/eller diakon. 

Ungdomsklubben RYKK (na Krik Rygge) arrangerte i h0St fine 10rdagssamlinger for hhv 
Ekholtkonfinnantene og Ryggekonfinnantene. 
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4. KOI,klusjon 
Takket vrere frivillige ledere og foreldre fungerer bade leir og prosjekt svrert godt. 
Konfinnantene selv, menighetene og prestene opplever at ministrant-tjenesten utgj0f et viktig 
element i konfinnantaret. De unge gj0r en flott og verdifull tjeneste, og opplever at de settes 
pris pa. Det forutsettes at de rar tilstrekkelig tid til 0ving og gjennomgang f0r gudstjenestene 
begynner, slik at de kjenner seg trygge. Det er en pagaende prosess for aIle ansvarlige a stadig 
finne fonn og innhold pa arbeidet, slik at det gir mening til den enkelte og gir impulser til tro 
og tilh0righet. Konfinnantarbeidet utgj0r et vesentlig breddetiltak som et av tiltakene i den 
nye trosopplreringsplanen. 

Tor B. Andresen Osberg 
Rygge, 080312 
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Regnskap 2011/2012 


Konfirmantarbeidet 


Kullet 2011/2012 
(NB! lkttr rrgllskap(,j folgl'r skoirarrj/konfinllI1Jltkullrt, - ikkr kairn<l('rarrt.) 

Inntekter Utgifter 

Kontingenter 100.800,00 

Ofringer 6.538,50 


Kontor- og undervisn.materiell 22.514,68 
Annonser 2.159,02 
Leir- og turutgifter 94.632,18 
Gaver 2.932,00 
Arrangementer og sosiale samvrer 12.181,74 
Kj0p av tjenester 3.500,00 

107.338,50 137.919,62 
Merforbruk pr 31112-11 30.581,12 

Balanse 137.919,62 137.919,62 

Pa disposisjonsfond til konfirmantarbeid star det inne pr. 31112-10 kr. 87.828,64 

Til disposisjon pr. dato: kr. 57.247,52 

Utestaende purrede kontingenter/egenandeler pr. dato: (ca) kr. 13.500,00 

Rygge kirkevergekontor 07.03.2012 

~~~ 

Reidun Bugge 
kirkeverge 
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Arsrapport for 2011 
Rygge kirkes barnekor 

Rygge kirkes barnekor hadde ved arsskiftet 14 medlemmer. 


Koret er for jenter fra 1- 5 trinn og 0ver hver torsdag i Rygge kirke. 

For tiden har vi ogsa noen medlemmer i f0rskolealder. 

Tre av de eldste jentene fra ungdomskoret er medhjelpere i barnekoret og dette 

fungerer fint. 

Barnekoret fungerer som et aspirantkor til ungdomskoret og korene samarbeider 

ofte. 


Koret har i 2011 deltatt ved 6 gudstjenester i Rygge prestegjeld. 
Det har bZ.a. V<Ert Zysmesse, fmniliegudstjenester og gudstjeneste julnften. 

Andre oppdrag for koret i 2011: 
.:. Nyttarskonsert i Ekholt kirke 
.:. Misjonsbasar i Ekholt kirke 
.:. Varkonsert i samarbeid med kirkekoret, ungdomskoret og band i Rygge kirke 

Styret for koret har fire medlemmer + dirigent. 
12011 har styret bestatt av: Ingvild Osberg (leder), Tove Andresen, Tone Enholm og 
Inger Blomqvist . 
Styret legger til rette for turer, sosiale tiltak og dugnadsinnsats. 
12011 har koret Va2rt pa overnattingstur til Tanumstrand Badeland (Grebbestad, 
Sverige) Vi har ogsa Va2rt pa tur til Oslo for a oppleve Delfinale i Idol. 

Kormedlemmene betaler kontingent. 

Det er god stemning og mye moro pa 0velsene i barnekoret. 
Det er en glede a m0te dem hver uke! 

Skiptvet 25. februar 2012 
Inger Johanne Orefellen 
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Arsrapport 2011 
Rygge kirkes ungdomskor 

Rygge kirkes ungdomskor hadde ved arsskiftet 22 medlemmer. 

Koret har medlemmer fra 10 til 16 ar og 0ver i Rygge kirke hver torsdag. 

Det er enkel pr0vesang for a begynne i ungdomskoret. 

AIle skolene i Rygge er representert, men flertallet kommer fra Halmstad. 

Mange av jentene kommer til kirken rett etter skoletid. 


Koret har i 2011 deItatt ved 10 gudstjenester i Rygge prestegjeld. 
Det har bl.a. 'l1iPrt lys11lesse, konfinnasjoner, kirkeparade for Luftforsmret, og gudstjeneste 
julaften. 

Andre oppdrag for koret i 2011: 
.:. Nyttarskonsert i Ekholt kirke 
.:. Misjonsbasar i Ekholt kirke 
.:. Varkonsert i samarbeid med kirkekoret, barnekoret og band i Rygge kirke 
.:. Konsert pa Eskelundbraten eldresenter 

Styret for koret har fire medlemmer + dirigent. 
12011 har styret bestatt av: Ingvild Osberg (leder), Tove Andresen, Tone Enholm og 
Inger Blomqvist . 
Styret legger til rette for turer, sosiale tiltak og dugnadsinnsats. 
12011 har koret va::!rt pa overnattingstur til Tanumstrand Badeland (Grebbestad, 
Sverige) Vi har ogsa va::!rt pa tur til Oslo for a oppleve Delfinale i Idol. 

Kormedlemmene betaler kontingent. 

Det er god stemning og fantastisk flinke jenter i Rygge kirkes ungdomskor. Det er 
en glede a m0te dem hver uke! 

Skiptvet 25. februar 2012 
Inger Johanne Orefellen 
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Regnskaper 2011 

Rygge kirkes barnekor / Rygge kirkes Ungdomskor 

Inntekter Utgifter 

Kontingenter og egenandeler 
Ofiinger 
Arrangementsinntekter 
Tilskuddlgaver 

18.600,00 
6.770,00 

23.609,00 
9.243,00 

Kontorrekvisita, annonser, noter m.v. 480,00 
"Ung kirkesang" 4.500,00 
Bet. hjelpeledere (inkl. arb.g.avg.) 20.709,15 
Gaver/m'iler/diverse 8.147,14 
Turer, arrangem. og sos. samv. 38.195,63 

58.222,00 72.031,92 
Overf. fra fond/underskudd -11 13.809,92 

Balanse 72.031,92 72.031,92 
==~~~~~~======~==============================================~ 

Disp. fond pr. 31112-11 38.376,27 
============================================== 

Rygge kirkevergekontor 07.03.2012 

@~~ 

Reidun Bugge 
Kirkeverge 
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Arsrapport 2011 
Rygge kirkekor 

Rygge kirkekor hadde ved arsskiftet 20 medlemmer. 

Koret 0ver hver onsdag i Rygge kirke og er en hyggelig og god m0teplass. 

Vi 0nsker oss stadig flere medlemmer! 


I 2011 deltok koret ved 11 gudstjenester i prestegjeldet. 
Det har bl.a. vcert ved Jwytidsgudtjenester, Jwsttakkejest, allehelgensgudstjeneste og som 
jorsangere ved 6 konfirmasjonsgudstjenester. 

Andre oppdrag for koret i 2011: 
t Varkonsert sammen med Ungdomskoret, barnekoret og band i Rygge kirke 
.. Sangstund i kirken (Ekholt kirke) 
.. Musikk og Lyrikk i Rygge kirke: "En dag skal komme som en rose" 

et samarbeid med Maria Berntsen og Per Ingolj Skaare 
.. Julekonsert i Rygge kirke 

Koret har et styre bestaende av 3 medlemmer. Det er Eli T0rkIep, Lene Aaser og 
Bente M0rk Andresen. Styret Iegger til rette for praktiske og sosiale ting rundt 
kordriften. Dette aret ble det bl.a. en fin tur til Fredrikstad med konsert i Domkirken 
og resturantbes0k etterpa. 

Kormedlemmene betaler kontingent. 

Kirkekoret har stor betydning for kirkesangen i Rygge og blir viktige 
stettespillere i utpnwing av nye liturgier . 

Skiptvet 25. februar 2011 
Inger Johanne Orefellen 
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Regnskap 2011 


RYGGE KIRKEKOR 

Inntekter: Utgifter: 

Etterslep fra tid!. bankkonto 
Egenandeler/kontingenter 

3.731,50 
8.900,00 

Noter 
Gaver 
M0ter, arrangem., sosiale samvrer 
Leie av lokaler 
Inntekter/utgifier: 
Overskudd 2011 

12.631,50 

736,00 
1.250,00 
3.966,10 

900 200 
6.852,10 
5.779AO 

Balanse: 12.631,50 12.631,50 

Disposisjonsfond pr. 31.12.2011: Kr.19.436 291 

R~e kirkekontor 07.03.2012 

I/r~
~UnBUgge
Kirkeverge 

Jan Holone
Typewritten Text
33

Jan Holone
Rectangle



Regnskap 2011 

Kirkemusikalsk virksomhet 

Inntekter Utgifter 

Arrangements og billettinntekter 
Samlingsmusikklekstra evinger 

56.369,15 
53.100,00 

Tilskudd/ gaver/ sponsorinnt. 
Ofringer 

18.000,00 
24.934,50 

Annonser 
Arr. / konserter, (inkl. honorarer/ 

lenn, blomster/gaver, diett/reiser, 
arbg.avg.osv. ) 

Utstyr 
TONO-avg. 

18.947,85 
128.553,10 

1.800,80 
11.296,80 

152.403,65 160.598,55 
Overf. fra disposisjonsfond 8.194,90 

Balanse 160.598,55 160.598,55 
=============================================================== 

Disposisjonsfond pro 31112-2010 126.581,75 
========================================= 

Rygge kirkevergekontor 07.03.2012 

G2~~ 

Reidun Bugge 
Kirkeverge 
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Regnskap 2011 


Kirkens informasjonsarbeid 

Inntekter Utgifter 

Ofringer 12.745,00 

12.745,00 
Overf0rt til driftsfond/Overskudd 2011 12.745,00 

Balanse 12.745,00 12.745,00 

Disp. fond pr. 31/12-2011 42.766,77 

Rygge kirkevergekontor 
07.03.2012. 

q;:'d~ ~ 

Reidun Bugge 
Kirkeverge 

NB. Utgifter til trykking av ny brosjyre Ilogo er blitt feilf0rt og fordelt pa de to 
menighetsradene i 2011. Utgiftene skulle vrert plassert her og viI bli tilbakef0rt til 
menighetsradene i 2012. Sum: 9.156,25 til hvert menighetsrad = Kr. 18.312,50. 

Det viI si at det i realiteten er til disposisjon pa fond: 
Kr 42.766,77 

- Kr. 18.312,50 

Kr. 24.454,27 

Jan Holone
Typewritten Text
35

Jan Holone
Typewritten Text

Jan Holone
Rectangle


	Innholdsfortegnelse-2011-Ekholt.pdf
	Innholdsfortegnelse Årsrapport – Ekholt menighet 2011
	Side 2 Innholdsfortegnelse
	Side 3 Årsrapport fra Ekholt menighetsråd


	Nøkkeltall-11-Ekholt.pdf
	Gudstjenester
	Kirkelige handlinger
	Døpte
	Konfirmerte
	Vigsler
	Gravferder
	Inn- og utmeldinger
	Innmeldinger
	Utmeldinger
	Innsamlede midler




