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PROTOKOLL

Tilstede:
Prost Trond Tveit Selvik, Pål Morten Lia, Per Harald Svendsen, Bodil Fjeld Hansen, Kirsten 
Sandli, Tor Bjørn Andresen Osberg og Inger-Lise Klette

Forfall:
Elisabeth Ytrehorn, Lene Aaser og Hilde L. Andersen.

Sak 52/12: Godkjenning av protokollen fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 53/12: Revisors beretning for Rygge menighetsråd – regnskapsåret 2011.
Regnskapet er funnet i orden. Beretningen ble kort gjennomgått. 
Rådet tok saken til orientering.

Sak 54/12: Budsjett 2013
Det var i forslaget kun budsjettert med ordinære driftskostnader/inntekter. 
Rådet ønsket å øke post 3200 Inventar og utstyr til kr. 13.000,-  til mulig 
oppgradering av våpenhuset i Rygge kirke. Videre ble post 3470 
Tilskudd/gaver til andre satt til kr. 15.000,-. Dette er tenkt først og fremst som 
tilskudd til BUU for bibler, 4-årsbøker mm.
Med disse endringene ble forslaget til budsjett godkjent. Daglig leder endrer 
tallene og sender ut korrekt budsjett.
Menighetsrådet foretar evt. justering av budsjettet ihht virksomhetsplanen når 
denne er på plass.
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Sak 55/12: Julekrybbe
Rådet har fått tilbud om å kjøpe en stor julekrybbe i oliventre fra Israel til ca. 
kr. 30.000,-. Vi har også drøftet muligheten for å bygge en julekrybbe i 
bortimot full størrelse i Rygge kirke.
Rådet foretok en befaring for å ta stilling til om noen av disse alternativene var 
aktuelle.
Rådet tenker på saken, og den tas opp igjen på neste møte.

Sak 56/12: Kirkeordning etter 2013
Stortinget gjorde i mai viktige endringer i Grunnloven som innebærer at Norge 
ikke lenger har en statsreligion. Kirkeloven ble samtidig endret. Den norske 
kirke står nå overfor spennende organisasjonsmessige utfordringer og 
muligheter.
Det vil seinere komme flere formelle høringer om både endringer i kirkelov og 
ny kirkeordning, men allerede nå ønsker Kirkerådet at flest mulig blir involvert
i en refleksjonsprosess. Det er utarbeidet et refleksjonsdokument og vi inviteres
til å gi innspill og tilbakemelding til Kirkerådet.  Som et ledd i å komme inn i 
denne prosessen, er rådene invitert til et seminar om saken 16. oktober.
En arbeidsgruppe bestående av rådsledere, kirkeverge, daglig leder og prester 
vil også forberede saken her hos oss. 
Rådsmedlemmene oppfordres til selvstudium av refleksjonsdokumentet og 
andre utredninger om saken. Dokumentene finnes på Kirken.no – kirkeordning 
etter 2013. Vi svarer på refleksjonsnotatet i november-møtet.

Sak 57/12: Prosten informerer
 Knappe ressurser i prostiet, men fordeling og bruk av prostiets felles 

ressurser fungerer bra.
 Prosten har observert at tyngdepunktet av felles aktiviteter for begge 

våre menigheter er lokalisert i Ekholt menighet. Dette har praktiske 
årsaker – Ekholt menighet har Ekholt kirke og Rygge menighet 
mangler menighetshus. Prosten er imponert over aktiviteten.

 Prosten presenterte tallmateriale som forteller noe om 
befolkningssammensetningen i kommunen. Dette er viktig informasjon 
når vi skal planlegge hvilke aktiviteter vi ønsker å prioritere – hvilke 
aldersgrupper vi satser på.

 Momenter fra biskopens visitasforedrag ble også gjennomgått.
 Prosten kom med to klare oppfordringer til menighetene:

1) Ryggeheimen bør betjenes med andakter oftere enn i dag – gjerne 
hver 14. dag.

2) Menighetene bør bli “Grønne menigheter” så fort som mulig – 
gjerne innen nyttår.
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Sak 58/12: Arrangement i rådets regi ila høsten
Leder har vært i kontakt med Oddbjørn Sørmoen fra KA som kan fortelle om 
kirkebygg i Østfold generelt og Rygge kirke spesielt. Dato er torsdag 29. 
november kl. 19.00. Dette kolliderer delvis med øvingen til koret, men leder 
undersøker om koret kan synge som innledning til arrangementet.  Bevertning 
bestemmes seinere.

Sak 59/12: Referat- og orienteringssaker
 I forbindelse med prostebesøket er det møte med rådmann og ordfører.
 Informasjon fra staben
 BUU har hatt et kort møte hvor de bl.a. fordelte midler etter søknad.
 Konfirmantarbeidet – Det er 59 konfirmanter i Rygge menighet. Leiren 

er avviklet og alt gikk flott.
 På neste møte må vi foreta valg av ny leder. Pål Morten Lia er ikke 

kandidat til ledervervet.

Sak 60/12: Eventuelt
Ingen saker.

Rygge, 17.10.12
Inger-Lise Klette
Ref.
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