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PROTOKOLL

Tilstede:
Pål Morten Lia, Lene Aaser, Bodil Fjeld Hansen, Elisabeth Ytrehorn, Hilde Lindeman 
Andersen Per Harald Svendsen, Kirsten Sandli, Tor Bjørn Andresen Osberg, prost Trond 
Tveit Selvik og Inger-Lise Klette.

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

Sak 02/12: Juletrefest - evaluering
Rygge og Ekholt menighetsråd arrangerer juletrefest annen hvert år. Denne 
gangen var det Rygges tur. Juletrefesten var i Ekholt kirke søndag 8. januar 
etter gudstjenesten.
Evaluering:

 Hyggelig fest – ca 35 barn
 Det kan godt være litt mindre innhold i posene 
 1 kjøpekake (langpanne) er nok
 Husk vekslepenger
 Inngangspenger kr 20,- pr barn er ok.

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.  Reidun Bugge representerer Rygge 
menighet.
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Sak 04/12: Bibelkontakt
Bibelselskapet ønsker bibelkontakter i hver menighet. I noen år nå har daglig 
leder fungert som kontakt – dvs vært postmottaker og formidlet informasjon 
om bibeldagen mm til rådet. Rådet ønsket at denne ordningen skulle fortsette.

Sak 05/12: Medlemmer diakoniutvalget
Diakoniutvalget trenger 1-2 medlemmer til, hvorav minst 1 må være fra Rygge 
menighet. Rådet foreslo flere personer som diakon/daglig leder kan spørre:
Liv Hesjadalen, Britt Røhnebæk, Sissel Aanerud, Karin Rasmussen og Grete 
Ørmen.

Sak 06/12: Kirkekaffe
Det ville være fint med kirkekaffe oftere enn nå. Hilde L. Andersen forsøker å 
skaffe noen flere. Da er forutsetningen at det brukes kjeks, at man blir satt opp 
ca 1 gang pr halvår, og at det ikke er kirkekaffe i sommerferien.
Kjeks, kaffe, saft mm finnes i kirken. 
Det er ikke nødvendig å annonsere med kirkekaffe. Da står man litt friere. 
Neste semester kan konfirmantene settes opp på til å ta med kake også.

Sak 07/12: Økonomi – budsjett
En oversikt over økonomien ble utdelt. Leder utarbeider budsjettforslag til 
neste møte.
I løpet av et par uker skal et nytt regnskapssystem tas i bruk. Daglig leder vil 
også få full tilgang til dette, og det vil bli enklere å ta ut statusrapporter når 
rådet ønsker det. 

Når kirkevergen skal sette opp regnskapet for Rygge menighetsråd for 2011 
ifbm årsmøtet, ønsker rådet at Noatunmidlene tydelig framkommer i 
regnskapsoversikten.

Sak 08/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben
 Referat fra råd og utvalg

Fellesrådet arbeider mye med budsjett.  Regner ellers med å ha ansatt 
ny kirkeverge seinest ila april.
BUU jobber med inspirasjonssamling, fordeling av penger til 
klubber/kor.
DU har valgt leder og jobber ellers med grønn menighet og Diakoniens 
dag.
Trosopplæringskomiteen starter opp arbeidet.
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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.
 Bygdedagen er 10. juni. Bygdedagen er 50 år og det er nedsatt en 

gruppe som skal jobbe spesielt med opplegg for ungdom. Det er ønsket 
fra komiteen at vi skal ordne med bruskassestabling på bygdetunet.

 Vigsling av ny biskop i Fredrikstad domkirke 29. januar.
 Rygge bygdekvinnelag har bidratt med kr 1000,- til alterblomster i 

Rygge kirke.
 Menighetens årsmøte er 18. mars etter gudstjenesten i Rygge kirke.

Informasjon om årsmøtet på rådsmøtet.

Sak 09/12: Eventuelt
Ingen saker.

Sak 10/12: Gudstjenestereformen
Tor Bjørn Andresen Osberg innledet. Heftet” Sammen for Guds ansikt” er 
sendt rådsmedlemmene. Likeledes en oversikt over de faste gudstjenestene i 
kirkeåret og et årshjul med kirkeårets farger og tider.
Soknepresten tar ansvar for å innkalle gudstjenesteutvalget som forbereder 
saken for menighetsrådet.  Vi ønsker en fleksibel grunnordning.

Sak 11/12: 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. Prosten informerte spesielt om ordningen for prestene i 
prostiet.

Rygge, 16.02.12
Inger-Lise Klette
Ref.
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