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PROTOKOLL

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

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

Sak 13/12: Økonomi – budsjett
Vi utarbeidet et foreløpig budsjett. Så snart rådet har lagt en plan for 
virksomheten, kan budsjettet justeres med de aktivitetene som evt. kommer 
fram der. 
Daglig leder sjekker også om et par posteringer i regnskapet 
(undervisningsmateriell og Cd til 4-års boka) er feilpostert og retter evt. opp.

Sak 14/12: Gudstjenestereformen
Soknepresten hadde utarbeidet forslag til nye agender som inneholdt 
endringene i forhold til den lokale grunnordningen. Etter hvert kommer de med 
vår nye logo.
Rådet vedtok å ta i bruk det nye Fadervår – mot èn stemme.
Ordningen presenteres på årsmøtet og deretter fatter menighetsrådet vedtak om 
ny grunnordning. Denne skal til biskopen for godkjenning og vi håper å kunne 
ta den i bruk i september.
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Sak 15/12: Mandat for vennskapskomiteen.
Nytt mandat for vennskapskomiteen ble godkjent.

Sak 16/12: Årsmøte og årsrapporter
Menighetens årsmøte er fastsatt til 18. mars etter gudstjenesten.
Leder presenterte forslag til menighetsrådets årsrapport som ble gjennomgått 
og noen endringer ble foretatt. Leder renskriver rapporten og den godkjennes 
av AU.
Daglig leder innhenter årsrapporter for alle råd, utvalg og aktiviteter og 
utarbeider en oversikt over nøkkeltall fra statistikken. Kirkevergen lager 
årsregnskap for alle råd, utvalg og aktiviteter.

På årsmøtet (menighetsmøtet) ønsker vi også å ta opp saken om 
gudstjenestereformen. Menighetsmøtet kan uttale seg i saken, men har ikke 
anledning til å fatte vedtak. Det er det menighetsrådet som gjør etter at saken er 
tatt opp i menighetsmøtet. 

Praktiske oppgaver ifbm årsmøtet:
Bodil Fjeld Hansen og Kirsten Sandli baker.
Alle rådsmedlemmer møter i god til for å hjelpe til med kaffekoking og 
klargjøring til møtet ellers.
Pål Morten Lia leder møtet.
Soknepresten presenterer saken om gudstjenestereformen.
Daglig leder gjennomgår regnskap og statistikk og sørger for at lerret og 
prosjektor er tilstede.

Sak 17/12: Våpenhuset i Rygge kirke
Det er mulig at Fellesrådet har noen midler til oppussing av våpenhuset i 
Rygge kirke. Rådet gjorde en befaring i våpenhuset og har følgende 
forslag/ønsker:

• Vegger og tak males (lyst)
• Flytte brannutstyrt til under vinduet.
• “Bygge inn” vask og beholder – f.eks ved at rekkverket i trappa 

forlenges helt til gulvet.
• Bytte hylla for informasjon og tidsskrifter
• Ordne ny inndeling i skapet – skille kirketekstiler og renholdsartikler 

mm. Skapet bør også males.
• Skap/monter til Latvia-gaver

Det er viktig at menighetsrådet involveres i prosessen og er med på å finne 
gode løsninger.



Rygge menighetsråd
Den norske kirke

Side 3 av 3

Sak 18/12: Bygdedagen
AU`s forslag om å opprette en arbeidsgruppe for bygdedagen bifalles. Lene 
Aaser er Rygges representant i gruppen. Daglig leder tar saken opp i Ekholt 
menighetsråd.

Sak 19/12: Brosjyre/giverbrev
Brosjyren kommer er kommet.  Det skal følge med et brev hvor det oppfordres 
til givertjeneste. AU foreslår at de personene som utarbeidet brosjyren også 
lager brevet. Disse personene er Pål Morten Lia fra Rygge mr og Lillian 
Bremnes fra Ekholt mr, samt daglig leder. AU`s forslag ble vedtatt.

Sak 20/12: Referat- og orienteringssaker
 Nytt fra staben
 Referat fra råd og utvalg

Prosessen med ansettelse av ny kirkeverge er i gang. Fellesrådet håper å 
ha dette klart ila mars.
Fin gudstjeneste på diakoniens dag.

 Kirkekaffe – flere nye kirkekaffekokere på lista!
 Diakonen kontakter personene rådet foreslo til DU
 Rådet setter av en lørdag til planarbeid. AU kommer med forslag til tid 

og sted.

Sak 21/12: Eventuelt
Ingen saker

Rygge, 15.03.12
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