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PROTOKOLL

Tilstede:
Pål Morten Lia, Bodil Fjeld Hansen, Hilde Lindeman Andersen, Kirsten Sandli, Per Harald 
Svendsen, Tor Bjørn Andresen Osberg (sak 47, 49 og 50) og Inger-Lise Klette

Forfall:
Lene Aaser og Elisabeth Ytrehorn

Sak 44/12: Godkjenning av protokoller fra forrige møte.
Protokollene ble godkjent og underskrevet.

Sak 45/12: Sommeråpen kirke
Besøket har vært noe varierende – noe bedre på søndager enn torsdager.
Det var vanskelig å skaffe nok folk til vaktene og lista ble ikke klar før de siste 
dagene før oppstart. Det ble også knapt med tid til å jobbe med 
markedsføringen av tiltaket. Flyplassen fikk en mail, men dette ble ikke fulgt 
opp. Det var også informasjon på nettsiden og det var satt ut en plakat de 
tidspunktene kirken var åpen. 
Vi har inntrykk av at de som besøker kirken stort sett dropper innom – det er 
ikke planlagte besøk.
Neste år vil vi starte planleggingen i april, og vi vil vurdere om vi bare skal ha 
åpent på søndager. Kanskje kan tekstleseren under gudstjenesten være vertskap 
på åpen kirke etterpå (de søndagene det er gudstjeneste i Rygge)?
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Sak 46/12: Brosjyrer og givertjeneste
Brosjyrene:
Det er fremdeles en del brosjyrer som skal deles ut. Noen frivillige utenom 
rådet har også tatt noen roder.  Vi gjennomgikk de gjenværende rodene og 
foreslo folk å spørre til noen av dem. Resten sendes ut med post og rådet 
betaler portoen for dette.

Givertjenesten:
Det kommer stadig inn penger fra folk som ønsker å være økonomiske 
støttespillere. Disse må vi ta hånd om på en god måte. Dersom omfanget av 
givere blir slik det nå ser ut, er det håndterbart for daglig leder å administrere.
Daglig leder varsler dersom oppgaven blir for omfattende og vi må i så fall 
finne andre løsninger.

Sak 47/12: Menighetshus
Pål Morten Lia innkaller komiteen til et møte så fort som mulig. Kirkevergen 
inviteres også til å være med.
I komiteen sitter: Pål Morten Lia, Liv Hesjadalen, Per Harald Svendsen og Tor 
Bjørn Andresen Osberg.

Sak 48/12: Arrangement i rådets regi ila høsten?
Rådet ønsker å spørre en representant fra KA som kan fortelle om kirkebygg i 
Østfold generelt og Rygge kirke spesielt. Pål Morten Lia undersøker dette.
Musikalsk innslag og enkel bevertning ønsker vi også å få til.

Sak 49/12: Gudstjenestefrekvensen i Larkollen kirke
Vi ser et økende behov for flere gudstjenester i Larkollen. De siste årene har 
både antall dåp og vielser økt. 
Nå er det 1 gudstjeneste i Larkollen kirke hver måned. Ny frekvens vil være 
gudstjeneste hver 3. søndag. 
En konsekvens av en slik endring er at det blir færre gudstjenester i Rygge 
kirke. Det er uheldig med tanke på dåp. Det er derfor nødvendig med ekstra 
dåpsgudstjenester i Rygge kirke. Dette krever også organist og 
kirketjenerressurser som kirkevergen må uttale seg om muligheten for å få til.
Rådet er positive til å jobbe videre med en endring av gudstjenestefrekvensen i 
Rygge og Larkollen med sikte på en endring fra våren 2013.
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Sak 50/12: Referat- og orienteringssaker
 Gjennomgang av arrangement for kirkevergen 26. august
 Gudstjenestereformen – prosten har sendt søknaden videre til biskopen 

for godkjenning med anbefaling om at den godkjennes. Vi tar den nye 
ordningen i bruk på presentasjonsgudstjenesten i Rygge kirke 9. 
september.

 Reparasjon av sølvstakene i Rygge kirke er svært kostbart. Kirkevergen 
jobber videre med saken. Som en midlertidig løsning er det kjøpt inn 
lysestaker i glass.

 Lydanlegg. Vi har fått et tilbud som er altfor dyrt. Det jobbes videre 
med andre muligheter. Spesielt viktig er det å flytte mixepulten fra 
soknepreststolen til annet egnet sted hvor den kan betjenes av 
kirketjener eller organist.

 Rygge kirke er ryddet
 Ny kirketjener i Rygge – Ellen Lauritzen
 Nytt konfirmantår i gang. Ca 60 Rygge-konfirmanter. Leir den første 

helgen i september hvor det er litt knapt med ledere. Diakonen er med i 
undervisningen for å tilrettelegge for konfirmanter med særskilte 
behov. Alle konfirmantene får utdelt hver sin “Konfirmantbibel” som 
skal brukes i undervisningen sammen med Con Dios.

 Budsjett for menighetsrådet til neste møte – Pål Morten Lia og daglig 
leder ser på dette.

 Vedlikeholdsplanen
I følge fellesrådets prioriterte vedlikeholdsplan står oppussing av 
våpenhuset i Rygge kirke høyt på lista. Rådet har imidlertid observert at 
saker som står lenger ned på lista allerede er utført. Rygge 
menighetsråd ber derfor fellesråd og kirkeverge om å se på denne 
saken.
Kirkevergen har fått utarbeidet en tegning for ny trapp og 
rullestolrampe i Larkollen. Rådet anbefaler at kirkeverge/fellesråd 
jobber videre med prosjektet.

Sak 51/12: Eventuelt
Ingen saker.

Rygge, 30.08.12
Inger-Lise Klette
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