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PROTOKOLL

Tilstede:
Laila Torp, Therese A. Bolin, Elisabeth Dyhre, Erna Hogrenning, Åse Melkeraaen, Stein Kåre 
Ulvestad, Arnhild Øfsti Schjetne og Inger-Lise Klette

Forfall:
Hilde E. Skaatan

Sak 15/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 16/12: Gudstjenestereformen
Soknepresten gjennomgikk hvordan den nye ordningen arter seg i en 
gudstjeneste. Rådet synes dette ser bra ut, med noen få kommentarer. Vi 
presenterer dette for menighetsmøtet 22. april.
Årsplan for gudstjenestene skal også med. Dette gjennomgår vi på neste møte.

Sak 17/12: Brosjyre og giverbrev
I forbindelse med utsending av brosjyre til alle voksne medlemmer av Dnk i 
Ekholt menighet, skal det også følge med et brev om å tegne seg som giver.
Både brosjyre og brev er nå klart. Det ble besluttet å ha skrivedugnad på neste 
møte 17. april med start kl. 17.30. Daglig leder bestiller middag.

Sak 18/12: Mandat for vennskapskomiteen.
Mandatet ble godkjent med følgende kommentar:
- I første setning settes punktum etter “vennskapsbånd”
- Diakoniutvalget har ønsket at det ikke er nødvendig med repr. fra DU i 

vennskapskomiteen. Rådet noterer dette synspunktet, men godkjenner 
allikevel mandatet som det er nå. 
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Sak 19/12: Bygdedagen
Rygge menighetsråd foreslår at det opprettes en bygdedagskomite bestående av 
1 evt. 2 personer fra hvert råd som sammen med daglig leder kan planlegge 
bygdedagen.
Ekholt menighetsråd synes det bør vurderes om vi skal ha stand på bygdetunet 
eller om det er nok med aktivitetene som foregår i kirken – gudstjeneste, 
omvisning, konsert.
Laila Torp blir med i komiteen, så ser vi hvordan dette blir underveis.
Daglig leder sjekker om det er mulig å få til bruskassestabling i fall vi 
bestemmer oss for stand på bygdetunet.

Sak 20/12: Planarbeid og satsningsområder for Ekholt menighetsråd
Nå har flere av rådsmedlemmene vært på kurs vedr. rådsarbeid. Der er det bl.a. 
satt fokus på at det er viktig at rådene velger seg ut noen satsningsområder. 
Hva ønsker dette rådet å jobbe med i perioden?
AU foreslår at vi bruker noe av en lørdag til å reise litt bort fra Rygge for å 
bare ha fokus på dette temaet, slik at vi blir litt mer konkrete i hva vi ønsker å 
jobbe videre med.  Dette får vi ikke til før etter sommeren og kommer tilbake 
til saken etter hvert.

Sak 21/12: Årsmøte og årsrapporter
Menighetens årsmøte er fastsatt til 22. april etter gudstjenesten.
Daglig leder har utarbeidet et forslag til årsrapport for menighetsrådet. 
Forslaget sendes de som var med i rådet forrige periode for revidering og 
godkjenning.
Daglig leder innhenter årsrapporter for alle råd, utvalg og aktiviteter og 
utarbeider en oversikt over nøkkeltall fra statistikken. Kirkevergen lager 
årsregnskap for alle råd, utvalg og aktiviteter. Alt dette sammenfattes i en stor 
årsrapport for Ekholt menighet. Denne rapporten bør foreligge 1-2 uker før 
menighetsmøtet.

På årsmøtet (menighetsmøtet) ønsker vi også å ta opp saken om 
gudstjenestereformen. Menighetsmøtet kan uttale seg i saken, men har ikke 
anledning til å fatte vedtak. Det er det menighetsrådet som gjør etter at saken er 
tatt opp i menighetsmøtet.

Praktiske oppgaver ifbm årsmøtet:
Mat – daglig leder bestiller noe i tillegg til at to konfirmanter kommer med 
kake.
Koke kaffe/te osv – Åse Melkeraaen, Erna Hogrenning og Elisabeth Dyhre 
møter kl. 10.00 for å gjøre i stand. 
Vi er i underetasjen, slik at det er greiere dersom vi vil bruke prosjektor o.l.
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Sak 22/12: Kappekomite
Konfirmantenes kapper skal hvert år gås over og evt. vaskes og strykes, slik at 
de er klare til konfirmasjonsdagen. Det er også behov for noen som kan hjelpe 
konfirmantene når kappene skal prøves. Dette har det vært en komite som har 
ordnet med sammen med soknepresten. Vi trenger nye folk til denne komiteen. 
Laila Torp undersøker om Reidun Lexerød kan være med. Vi tar opp saken 
igjen på neste møte.

Sak 23/12: Økonomiske ordninger/vedtak -trosopplæring
Menighetsrådene har tidligere dekket utgifter til diverse trosopplæringstiltak, 
slik som 4-års bok og Bibler til 5.klasse/konfirmanter.
Fellesrådet vedtok i fjor å betale for Bibelutdeling, men den posten ble nå 
fjernet i revidert budsjett. Fellesrådet har også gitt tilskudd til 
konfirmantarbeidet i gode tider.
Det er BUU som er ansvarlige for trosopplæring på menighetsrådenes vegne. 
BUU har god økonomi. Daglig leder foreslår derfor at menighetsrådet gjør et 
generelt vedtak om at BUU bekoster alle slike trosopplæringstiltak og evt. 
utstyr/materiell. 
Dersom Fellesrådet enkelte år har anledning til å bidra med midler, kan disse 
overføres til BUU for fordeling. Skulle BUU komme i en situasjon der 
økonomien blir så svak at de ikke kan dekke slike utgifter, kan de søke rådene 
om midler.
Dette er helt i tråd med BUUs mandat.
Forslaget ble vedtatt.

Sak 24/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben
 Referat fra råd og utvalg
 Ref. fra kurs for nye menighetsråd og møte med biskopen 6. mars.
 Revidert budsjett – kommer til møtet – utsettes 
 Prosjektor og lerret i kirkerommet kommer etter påske. 
 Gudni Nastad har sagt ja til å være bibelkontakt for Ekholt menighet.

Sak 25/12: Eventuelt
Ingen saker.

Ekholt, 03.04.12
Inger-Lise Klette
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