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PROTOKOLL

Tilstede:
Erna Hogrenning, Stein Kåre Ulvestad, Åse Melkeraaen, Elisabeth Dyhre, Laila Torp, Hilde 
Skaatan, Arnhild Øfsti Schjetne, Pål Morten Lia, Elisabeth Ytrehorn, Hilde Lindeman 
Andersen, Per Harald Svendsen, Bodil Fjeld Hansen, Kirsten Sandli, Lene Aaser, Tor Bjørn 
Andresen Osberg og Inger-Lise Klette

Forfall:
Therese A. Bolin

Sak 01/12: Felles arrangementer
Det er tre arrangementer rådene hittil har byttet på å arrangere; juletrefest, 
St. Hans på Kureskjæret og bygdedagen. 
Nytt forslag:

• Juletrefesten har Ekholt menighetsråd ansvar for
• St. Hans på Kureskjæret har Rygge menighetsråd ansvar for
• Bygdedagen har begge råd ansvar for, gjerne på samme måte som i år, 

med tilstedeværelse i kirken hele dagen.

Vedtak: Forslag vedtatt.

Sak 02/12: Avslutningsarrangement for kirkeverge Reidun Bugge og presentasjon av 
den nye kirkevergen. 
Reidun Bugge har i anledning sin 65 års dag og overgang til 
pensjonisttilværelsen, invitert til åpen konsert i Ekholt kirke 26. august kl. 
18.00. 
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Etter konserten blir det en samling i underetg. hvor kirkevergen takkes av. 
Denne samlingen er rådene ansvarlige for både når det gjelder mat og program.

Vi ble enige om det praktiske vedr mat og program. Disse detaljene følger i 
mailen når protokollen sendes ut.

Det er også foreslått å presentere kirkeverge Jon Veflingstad i gudstjenesten kl. 
11.00 i Rygge kirke samme dag. Det blir ordinær kirkekaffe etter gudstjenesten 
der fellesrådets leder ønsker ny kirkeverge velkommen. Daglig leder ordner 
med blomst.

Sak 03/12: Prostebesøk uke 38
Prost Trond Tveit Selvik kommer på besøk til menighetene i uke 38.  Han 
deltar på gudstjeneste i Ekholt menighet ved inngangen til uka og i Rygge mot 
slutten av uka. Han ønsker også å treffe menighetsrådene hver for seg. Ekholt 
menighetsråd har møte på tirsdagen og Rygge på torsdagen.

Sak 04/12: Orienteringssaker
 Vennskapsarbeidet

Det er ny prest i Auce som gjerne vil komme og hilse på menighetene 
her.
Komiteen må samles så fort som mulig. Reidun Bugge er ansvarlig for 
å innkalle.

 Misjonsarbeidet
Har lyssalg og basar for å skaffe penger til prosjektet. Komiteen har 
funnet en form og et aktivitetsnivå som fungerer.
Shalombåten skal selges/byttes ut, men vi skal fortsatt støtte prosjektet 
selv om det vil drives av lokale krefter.
Daglig leder lager en link på nettsiden til informasjonsstoff om 
prosjektet.

 BUU
Planla nylig en inspirasjonssamling for frivillige som ingen meldte seg 
på. Mulig dårlig tidspunkt. Mye bra barnearbeid i gang.

 DU
Jobber med “grønn menighet” og diakoniplanen. Har nylig arrangert et 
etterlattetreff. Samarbeider med Jeløy og Moss menigheter om “Kirke 
for alle”.

 Trosopplæringskonferansen er 17. oktober – meld dere gjerne på!
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Sak 05/12: Menighetsrådenes møte med staben
Håndboka for menighetsråd anbefaler et årlig møte mellom menighetsråd og 
stab. Ekholt og Rygge menighetsråd går sammen om å invitere staben til et 
felles møte i januar 2013. Arbeidsutvalgene i begge råd er ansvarlige for å få 
dette til.

Sak 06/12: Eventuelt
Ingen saker.

Rygge, 21.06.12
Inger-Lise Klette
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