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PROTOKOLL

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

Sak 61/12: Godkjenning av protokollen fra forrige møte.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 62/12: 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.
I mellomtiden har leder søkt Sparebank 1 om midler til å kjøpe krybben fra 
Israel. Vi venter på svar derfra.

AU`s forslag til vedtak:
Dersom vi får støtte i størrelsesorden kr. 30.000,- fra banken, ønsker vi å 
beholde julekrybben fra Israel. I motsatt fall, takker vi nei til å kjøpe krybben 
av økonomiske årsaker. 

AU`s forslag ble vedtatt.
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Sak 63/12: Kirkeordning etter 2013
Spørsmålene i refleksjonsnotatet ble gjennomgått og besvart.
Daglig leder sørger for å svare på Quest-back innen fristen 1. desember.

Sak 64/12: Arrangement i rådets regi 29. november
Oddbjørn Sørmoen fra KA vil fortelle om middelalderkirker i Østfold generelt 
og Rygge kirke spesielt.
Ungdomskoret synger i starten av arrangementet.
Arrangementet starter kl. 19.00. Rådet møter kl. 18.30 for å gjøre klart.
Hilde L. Andersen, Kirsten Sandli og Bodil Fjeld Hansen baker.
Daglig leder sørger for annonsering etter innspill fra leder.
Leder ordner med omtale i avisen.

Sak 65/12: Lysestaker i Larkollen kirke
Lysestakene på stolpene (ikke benkene, slik det sto i sakslista) i Larkollen kirke
er montert slik at flammen fra lyset er ganske nær stolpen når lysene er tent. 
Kirketjeneren bes om å finne egnede staker – gjerne i messing, med skjold, 
som står i stil til lysekronene. Sokneprest og daglig leder har i felleskap rådets 
fullmakt til å velge lysestaker.

Sak 66/12: Valg av leder og nestleder for 2013.
Disse ble enstemmig valgt:
Leder: Bodil Fjeld Hansen
Nestleder: Pål Morten Lia

Sak 67/12: Referat- og orienteringssaker
Trosopplæringskonferansen
Ref. fra råd, utvalg og komiteer
Konfirmantarbeidet
Informasjon fra staben
Takkebrev fra Reidun Bugge

Sak 68/12: Eventuelt
Rådet ønsker seg bedre lys i dåpsrommet i Rygge kirke.
Daglig leder overbringer ønsket til kirkevergen.

Rygge, 07.11.12
Inger-Lise Klette
ref.
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