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PROTOKOLL

Tilstede:
Laila Torp, Elisabeth Dyhre, Åse Melkeraaen, Stein Kåre Ulvestad, Arnhild Øfsti Schjetne og 
Inger-Lise Klette

Forfall:
Erna Hogrenning, Hilde E. Skaatan og Therese Alne Bolin

Sak 26/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 27/12: Brosjyre og giverbrev
Det viser seg nå at vi allikevel ikke kan sende ut brosjyren pr post. Kommunen 
har finlest tjenesteytingsavtalen, og kommet fram til at porto ikke er nevnt der. 
AU foreslår derfor at vi pakker brosjyre og brev i konvolutt og leverer det selv 
i postkassene. Daglig leder undersøker også hva det vil koste å bruke f.eks 
Norpost til utdeling.
Den planlagte dugnaden ble avlyst pga for få frammøtte. Det ble derfor 
besluttet at vi pakker brev, brosjyre hjemme hver for oss. Daglig leder gjør 
ferdig materiellet og gir beskjed om når det er klart til å hentes på 
kirkekontoret. Så finner vi en dag for utlevering enten selv, eller ved hjelp av 
andre. 

Ekholt menighetsråd
Den norske kirke



Side 2 av 3

Sak 28/12: Planarbeid og satsningsområder for Ekholt menighetsråd
Søndag 16. september drar rådet på Hvaler for å fokusere på planarbeid og 
satsningsområder, slik at vi blir litt mer konkrete i hva vi ønsker å jobbe videre 
med.  Avreise fra Rygge kl. 13.00.
Mai-møtet blir da et ordinært rådsmøte.

Sak 29/12: Årsmøte
Menighetens årsmøte er fastsatt til 22. april etter gudstjenesten.
Laila Torp leder møtet og gjennomgår årsrapporten.
Daglig leder gjennomgår menighetsrådets regnskap og statistikktallene for 
2011.
Soknepresten innleder vedr. gudstjenestereformen. 

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 (i u.etg).

Sak 30/12: Samarbeidsprosjekt med Misjonssambandet
Ekholt og Rygge menighetsråd har fått en henvendelse fra Rygge misjonslag 
NLM om samarbeidsprosjekt vedr. kveldsbibelskole høsten 2012.
Rådet er positive til et slikt samarbeid og ønsker å jobbe videre med ideen. Vi 
ønsker et møte for å finne ut mer om målgruppe, innhold og form. Saken må 
også drøftes med Rygge menighetsråd. Soknepresten er rådets kontaktperson. 
Det er viktig med god planlegging, og antakelig rekker vi ikke å komme i gang 
før i 2013.

Sak 31/12: Sak fra KADM-utvalget: Retningslinjer for bruk av politiattest.
Se vedlagte sakspapier fra KADM-utvalget.
KADM-utvalget har fattet et vedtak i denne saken. Menighetsrådene må også 
behandle saken fordi menighetsrådene er ansvarlige for frivillige som arbeider 
med barn og unge.
Ekholt menighetsråd støtter KADM-utvalgets forslag til retningslinjer, men 
med følgende presisering:
Retningslinjene skal også benyttes ifbm frivillig arbeid og ikke bare ved 
tilsettinger under Rygge kirkelige fellesråd.
Daglig leder sender vedtaket til KADM v/kirkevergen.

Ekholt menighetsråd
Den norske kirke



Side 3 av 3

Sak 32/12: Referat- og orienteringssaker
 Referat fra råd og utvalg

Fellesrådet: Ny kirkeverge er ansatt - Jon Veflingstad – starter 1. 
august.
DU: Jobber med Grønn menighet, diakoniplanen, prioritering av 
arbeidsoppgaver for diakonen.

 Prosjektor og lerret er nå montert i kirkerommet i Ekholt kirke.
 Soknepresten orienterte om at det blir forbønn for et par av samme 

kjønn denne våren.

Sak 33/12: Eventuelt
Ingen saker.

Ekholt, 15.05.12
Inger-Lise Klette
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