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PROTOKOLL

Tilstede:
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

Sak 35/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 36/12: St. Hans feiring på Kureskjæret
Det er foreløpig ingen ansvarlige for arrangementet.
Daglig leder innhenter de nødvendige tillatelser for bruk av stedet og 
bålbrenning. Det undersøkes om andre kan tenne bål, og om noen av 
ungdommene i KRIK kan ta ansvar for grill og leker.
Ref. anmerking:
Ingen respons på dette, så arrangementet utgår.

Sak 37/12: Gudstjenestereformen
Soknepresten gjennomgikk siste del av grunnordningen, del K- årsplanen.  
Likeledes ble stabens uttalelser gjennomgått og bifalt.
Lokal grunnordning ble vedtatt. 
Denne oversendes biskopen for godkjennelse.
Lokal grunnordning har vært til uttalelse i staben og på menighetsmøtet. Disse 
uttalelsene skal også følge med til biskopen.
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Sak 38/12: Lydanlegg i Rygge kirke 
Miksepulten i Rygge kirke står nå i den gamle prestestolen i koret. Dette er 
upraktisk ved flere anledninger og det er ikke her man får det beste inntrykk av 
lyden i kirkerommet. Kan vi flytte miksepulten til galleriet og evt. ha de uttak 
som trengs nede i kirkerommet? 
Saken ble drøftet og vi går videre med å innhente forslag til løsninger og 
pristilbud. Det er også ønskelig med høyttalere som er bedre tilpasset 
kirkerommet.

Sak 39/12: Støtte til korpermer – Rygge kirkekor
Rygge kirkekor har kjøpt nye permer til noter. Ved en feil ble det ikke sjekket 
pris på disse permene før innkjøp. De er kostbare og AU foreslår at 
menighetsrådet spleiser med koret.
Rygge menighetsråd bidrar med kr. 2.500,- til korpermene.

Sak 40/12: Sommeråpen kirke
Åpningstid søndager kl. 12.30-14.30 og torsdager kl. 17.00-19.00.
Det er fremdeles noen ledige vakter på lista, men daglig leder jobber litt med 
saken og ser om vi kan “tette hullene”. Lista sendes ut til rådet.

Sak 41/12: Evaluering av den nye kirkekaffeordningen
Ordningen fungerer bra nå både for menighet og kaffekokere. 
Daglig leder sørger for at det kjøpes inn glutenfri kjeks.

Sak 42/12: Forslag til møteplan for høsten
Forslaget til møteplan ble vedtatt:
23. august
(26. august – velkommen og avskjed med kirkeverger)
20. september – prosten kommer på besøk – se felles saksliste med Ekholt
25. oktober
22. november
13. desember

Arbeidsutvalget (AU) møtes uka før møtene kl. 16.00 på kirkekontoret dersom 
ikke annet avtales.
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Sak 43/12: Eventuelt
Døpte i årskull 1998 har fått informasjon hjem vedr. konfirmasjon, og prestene 
har vært på skolene og informert om konfirmantopplegget.
Åpent for registrering på nettsidene fra 15. juni til 15. juli.

Vedlegg: Vaktliste sommeråpen kirke.

Ref.
Rygge, 21.06.12
Inger-Lise Klette
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