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PROTOKOLL

Tilstede:
Laila Torp, Therese Alne Bolin, Hilde Skaatan, Åse Melkeraaen, Arnhild Øfsti Schjetne, 
Prost Trond Tveit Selvik og Inger-Lise Klette

Forfall:
Elisabeth Dyhre, Stein Kåre Ulvestad, Erna Hogrenning.

Sak 01/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 02/12: Dato for menighetens årsmøte
Søndag 22. april etter gudstjenesten.
Dette er et orienteringsmøte for menigheten der rådet legger fram 
årsberetninger, regnskap, statistikk, planer mm. Denne gangen skal vi også 
drøfte gudstjenesteordningen med menigheten.

Sak 03/12: Kirkens SOS – representant til årsmøtet
Vi er med i representantskapet i Kirkens SOS i Borg og kan derfor sende 
representant til årsmøtet. Årsmøtet er 6. mars  - samme dag som det er kurs for 
menighetsråd og møte med biskopen.  Sigrun S. Eknes har sagt ja til å  
representere Ekholt menighet.

Sak 04/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben

Fremdeles noen sykmeldinger, men situasjonen er bedre enn før jul. 
Fortsetter med noe begrenset åpningstid på kirkekontoret en tid 
framover. 
Prosten har tildelt Ekholt og Rygge menigheter noen flere vikarer når 
det gjelder gravferder og gudstjenester.

 Referat fra råd og utvalg
Fellesrådet har hatt konstituerende møte.

 Skap til oppbevaring av gaver fra Latvia er innkjøpt – kommer uke 8.
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 Informasjonsbrosjyre er til trykking. Daglig leder utarbeider forslag til 
følgebrev som presenteres for rådene neste møte. Brosjyren sendes ut 
før påske.

 Kurs for nye menighetsråd og møte med biskopen 6. mars på Arena i 
Moss.

 Lokalt kurs 28. januar. Det sendes ut en påminnelse.

Sak 05/12: Eventuelt
Ingen saker.

Sak 06/12: Gudstjenestereformen
Arnhild Øfsti Schjetne innledet. Det ble også delt ut en oversikt over de 
forskjellige typer gudstjenester vi har i dag.

Menighetsrådet skal lage en lokal grunnordning. Siden Ekholt har vært 
forsøksmenighet er mye utprøvd allerede. Den nye ordningen gir mange 
valgmuligheter og disse står nevnt i boken “Sammen for Guds ansikt”.  

Det skal lages en ordning for hovedgudstjenester og andre faste gudstjenester.  
Det er viktig at ordning for hovedgudstjenesten blir så fleksibel som mulig. 
Soknepresten fikk i oppdrag å utarbeide en oversikt/forslag til endringer som 
rådet behandler på møtene framover. Ellers er det viktig at alle leser i 
“Sammen for Guds ansikt” for å finne ut hva som er viktig for hver enkelt.
Rådet presenterer et forslag på årsmøtet/menighetsmøtet 22. april.
Deretter vedtar rådet en ordning for hovedgudstjenesten.
Prosten foreslo at rådet burde se på om det ville være naturlig å bruke flere 
dialoger i gudstjenesten. Videre foreslo han å vedta en ordning for 
hovedgudstjenesten for to år og at vi venter med musikkendinger til dette er 
mer klart fra sentralt hold.

Sak 07/12: Møte med prost Trond Tveit Selvik.
Prosten var på besøk for å bli litt kjent med menighetsrådene, presentere seg 
selv og få en statusrapport ift virksomhetsområdene (plan for trosopplæring, 
diakoni m.v.), samt innføring av ny gudstjenesteordning. 
Vi hadde en hyggelig og god dialog med prosten både på disse sakene og 
gjennom hele møtet.

Ekholt, 08.02.12
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