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PROTOKOLL

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

Forfall:
Åse Melkeraaen

Sak 08/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 09/12: Budsjett for 2012
Forslag til budsjett for 2012 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 10/12: Gudstjenestereformen
Soknepresten har utarbeidet en oversikt/forslag til saken om 
gudstjenestereformen. Den følger side 63-70 i heftet ”Sammen for Guds 
ansikt”. 
På forrige møte ble vi enige om å ikke bruke tid på å diskutere de leddene som 
ble endret/ flyttet da vi begynte høringen i 2008. De er innarbeidet og fungerer 
godt, og er tatt med i forslaget. 

Soknepresten orienterte kort om hva vi må ha på plass før ordningen kan 
sendes videre til biskopen for godkjenning.  Denne gangen så vi på:

- Fader vår , Punkt C (samt eget skriv).
Rådet ønsker å ta i bruk den nye oversettelsen av Fader Vår og legger dette 
fram for menighetsmøtet.
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- Punkt D: Menighetens deltakelse i svar og bønner. Dette temaet/ fenomenet 
er nokså avgjørende for hvordan en gudstjeneste oppleves, både hvis det er 
for lite av det og hvis det er for mye/ på feil sted. Prosten oppfordret oss til 
å jobbe litt med dette. Rådet drøftet saken og kom med noen innspill.

Til neste møte renskriver soknepresten modellen etter de innspill rådet kom 
med og resten av gudstjenestemodellen gjennomgås da. Det er viktig at 
rådsmedlemmene da har lest modellen.

Sak 11/12: Bibelkontakt
Bibelselskapet ønsker bibelkontakter i hver menighet. I noen år nå har daglig 
leder fungert som kontakt – dvs vært postmottaker og formidlet informasjon 
om bibeldagen mm til rådet. 
Daglig leder spør Gudni Nastad, Arne Huse eller Torunn Ruud om en av dem 
kan tenke seg å være bibelkontakter. Hvis disse sier nei, fortsetter vi som 
tidligere.

Sak 12/12: 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.
Arbeidsgruppen som tidligere har arbeidet med brosjyren gjør ferdig dette 
brevet. 

Sak 13/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben
 Referat fra råd og utvalg
 Nytt mandat for vennskapskomiteen er utarbeidet. Kommer neste møte.
 Kurs for nye menighetsråd og møte med biskopen 6. mars.

Påmelding til daglig leder innen 24.februar.

Sak 14/12: Eventuelt
 Dersom det blir måltidsgudstjeneste på Skjærtorsdag, kan rådet være 

med på å dekke utgiftene til dette.
 Ny dato for rådsmøtet i april – tirsdag 17. april kl. 19.30!

Ekholt, 11.03.12
Inger-Lise Klette
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