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PROTOKOLL

Tilstede:
Pål Morten Lia, Per Harald Svendsen, Lene Aaser, Hilde Lindeman Andersen, Kirsten Sandli, 
Tor Bjørn Andresen Osberg og Inger-Lise Klette. Bodil Fjeld Hansen fra sak 32/12.

Forfall:
Elisabeth Ytrehorn

Sak 28/12: Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 29/12: Utsendelse av brosjyre
Navnelister, konvolutter og brosjyrer ble fordelt medlemmene i mellom, og 
skrives ferdig av den enkelte hjemme. 
15. mai møtes vi på kirkekontoret for sortering av konvoluttene etter 
gate/veinavn og fordeler oss i mellom for videre utdeling.
Daglig leder spør noen av de som delte ut Varna om de kunne tenke seg en 
engangsjobb med utdeling av brosjyren i tillegg til at rådsmedlemmene. 

Sak 30/12: Samarbeid Misjonssambandet
Rygge og Ekholt menighetsråd har fått en henvendelse fra Rygge misjonslag 
NLM om samarbeidsprosjekt vedr. kveldsbibelskole høsten 2012.
AU har kort drøftet saken og er positive til et slikt samarbeid og ønsker å jobbe 
videre med ideen. Det er viktig med god planlegging, og antakelig rekker vi 
ikke å komme i gang før i 2013. Målgruppe for tiltaket og temaer blir viktig å 
avklare.
Rådet bifaller AU`s vurdering og foreslår i tillegg at bibelgrupper i menigheten 
gjerne kan inviteres til bibeltimene. Soknepresten blir med i 
planleggingsgruppe sammen med repr. fra Ekholt menighetsråd og NLM.

Sak 31/12: Sak fra KADM-utvalget: Retningslinjer for bruk av politiattest.
I KADM-utvalgets forslag til retningslinjer ønsker man at ordet “skal” erstattes 
med “bør” i punkt 6, som da får denne ordlyden: Personer over 15 år som skal 
utføre ulønnet arbeid for et kirkelig organ (frivillige) innenfor trosopplæring 
eller annet barne- og ungdomsarbeid bør også framlegge politiattest …..
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Rygge menighetsråd ønsker at ordet “skal” beholdes.
Daglig leder sender vedtaket til KADM-utvalget v/kirkevergen.

Sak 32/12: St. Hans feiring på Kureskjæret
I år er det Rygge menighetsråd som er ansvarlig for å arrangere St.Hans på 
Kureskjæret.  
Det var ingen i rådet som hadde anledning til å være med denne gangen. Det 
jobbes derfor med å skaffe andre personer til jobben.
Daglig leder sørger for de nødvendige tillatelser for bruk av Kureskjæret, 
bålbrenning osv.
Det må ellers ordnes med felles grill, ansvarlig for bålet, partytelt, leker for 
barna.
Saken drøftes igjen på neste møte.

Sak 33/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben

Daglig leder har byttet kontor for å få mere arbeidsro.
 Referat fra råd og utvalg

FR: Ny kirkeverge er ansatt fra 1. august: Jon Veflingstad.
       Det arbeides med strategiplanen. Den skal på nettsiden.
BUU: Avlyser inspirasjonssamlig pga få påmeldte.
Trosoppl.kom.: Har startet arbeidet
DU: Jobber med diakoniplanen og Grønn menighet.

 Korall har midtsommerkonsert i Larkollen 22. juni. Noen av tekstene 
handler om midtsommer og overtro. AU tillater repertoaret dersom 
soknepresten innleder konserten med å fortelle noe om den kristne 
St.Hans feiringen og dermed sette tingene i sammenheng.

 Fra Fellesrådet: planer om å montere antenne i tårnet på Rygge kirke. 
 Fra soknepresten i Ekholt – forbønn for lesbisk par
 Konfimantprosjektet
 Avalkoholisert nattverdsvin tas igjen i bruk pga for kort holdbarhet på 

druejuice. AU undersøker muligheten for å montere en innsats i den 
store nattverdskalken, slik at man ikke behøver så store mengder vin.

Sak 34/12: Eventuelt
Ingen saker.

Rygge, 23.04.12
Inger-Lise Klette
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