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PROTOKOLL

Tilstede:
Kirsten Sandli, Per Harald Svendsen, Pål Morten Lia, Lene Aaser, Bodil Fjeld Hansen, Hilde 
L. Andersen, Marit K. Hanssen (sak 70 og 71), Tor Bjørn Andresen Osberg og Inger-Lise 
Klette.

Sak 69/12: Godkjenning av protokollen fra forrige møte – 25.10.12
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 70/12: Godkjenning av diakoniplanen for 2013.
Diakonen gjennomgikk planen.
Nytt av året er kartlegging av behovet for besøkstjeneste, Grønn menighet og 
tilrettelagt gudstjeneste/kveldssamling for psykisk funksjonshemmede i 
samarbeid med nabomenigheter

Vedtak:
Rådet liker oppsettet på planen godt, og godkjente den.

Sak 71/12: Grønn menighet – godkjenning av handlingsplan.
Menighetsrådene har tidligere besluttet at man ønsker å bli “Grønn menighet”. 
Diakoniutvalget har hatt i oppdrag å utrede saken. Det har utvalget gjort, og 
“Handlingsplan for Grønn menighet” forelå til godkjenning.
Diakonen gjennomgikk handlingsplanen og rådet kom med noen små innspill 
og presiseringer. Nå må det søkes om å bli Grønn menighet. Diakonen 
undersøker hvordan denne prosessen foregår.

Vedtak: 
Handlingsplanen godkjennes og det søkes om å bli Grønn menighet.
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Sak 72/12: Fordeling av offerformål for 2013 og vurdering om innføring av 
betalingsordninger.

Vedtak:
Rygge menighetsråd tildeler offer til samme formål i 2013 som i 2012 i 
henhold til vedlagte liste.

Rådet vil be kirkevergen om å innhente pristilbud og betingelser for bruk av 
betalingsterminal og opprettelse av 800-nummer for Rygge menighet.
På grunnlag av dette og andre faktorer, kan rådet vurdere om det er aktuelt å 
innføre slike betalingsordninger.

Sak 73/12: Møteplan for våren 2013.
Vedtak:
Møteplan for våren 2013:
24. januar
14. februar
21. mars
11. april
23. mai – felles møte med Ekholt
13. juni

Sak 74/12: Evaluering av temasamling i Rygge kirke 29. november
Oddbjørn Sørmoen fra KA fortalte om “Rygge kirke i tid og rom”.
Ungdomskoret sang i starten av arrangementet og vi sang adventssalmer.
Det var enkel beverting i våpenhuset.
Ca. 40 personer til stede.
Rådet synes dette var et positivt og arrangement, og vil forsøke å få til flere 
temakvelder ved en seinere anledning. 

Sak 75/12: Rygge kirke – tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan for 
fasaderestaureringer.
Det foreligger en rapport fra Riksantikvaren fra en befaring 07.11.12 og en 
prosjektbeskrivelse med priskalkyle fra firma Stenseth Grimsrud arkitekter AS 
vedr. Rygge kirke. Rapportene er vedlagt.
Rapportene konkluderer med at tilstanden for fasadene og de innvendige 
veggene i Rygge kirke gir liten grunn til bekymring. 
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Tidligere informasjon vedrørende vedlikeholdsbehovet har vært mye mer 
dramatisk og det har i noen sammenhenger vært antydet at årsaken til skadene 
kan ha vært at kirken har stått uten kalking.  I følge rapportene har det trolig 
vært tilnærmet likegyldig for kirken både bygningsmessig og teknisk om den 
har vært kalket eller stått med ren naturstein slik som nå.

Stenseth har utarbeidet en priskalkyle for reparasjonsarbeidene på
kr. 1.216.000,-. Denne kalkylen er forelagt rådmannen og han går inn for at det 
fattes vedtak om kommunal bevilgning til dette i januar/februar 2013 (utenom 
budsjettprosessen for 2013). Det er søkt Husbanken om rentekompensasjon for 
1.5 mill. (noe over kalkylen) og det er allerede kommet beskjed om at 
søknaden er innvilget.

I ovennevnte priskalkyle vedrørende reparasjonsarbeidene beholdes veggene 
med bar naturstein slik som i dag. Dersom man skulle ønske at Rygge kirke 
igjen skulle hvitkalkes, kan ikke dette anses å være et vedlikeholdsbehov, men 
et estetisk synspunkt man evt. må finne midler til andre steder.

Vedtak:
Rygge menighetsråd tar rapportene fra Riksantikvaren og Stenseth Grimsrud 
arkitekter AS til orientering, og godkjenner vedlikeholdsplanen med 
priskalkyle under forutsetning av kommunal finansiering.
Rådet er også innforstått med at planen forutsetter at ytterveggene i Rygge 
kirke beholdes i ren naturstein.

Sak 76/12: Referat- og orienteringssaker
 Rådet har fått kr. 28.000,- til julekrybbe fra Sparebank 1. Vi finner en 

egnet plassering til krybben.
 Lokal grunnordning for gudstjenesten er godkjent av biskopen for 2 år 

med noen kommentarer.
 Referat fra råd og utvalg
 Vennskapskomiteen vil gjerne ha utlodning etter gudstjenesten for å 

skaffe inntekter til arbeidet, og foreslår 3 utlodninger under kirkekaffen
i hver menighet pr. semester. Rådet har stor forståelse for at 
vennskapskomiteen må skaffe inntekter, men synes 2 utlodninger pr. 
semester er nok – en i hver kirke. Det er også viktig for rådet at det 
brukes lynlodd eller liknende. Dersom vennskapskomiteen skulle 
trenge midler, er det mulig å søke rådet om dette.

 Gudstjenesteplan for våren er justert etter rådets ønske om flere 
gudstjenester i Larkollen. Planen sendes ut med protokollen.
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Sak 77/12: Eventuelt
Ingen saker.

Vedlegg: Vedtatte offerformål for 2013
Gudstjenesteplan for våren 2013

Rygge, 20.12.12
Inger-Lise Klette
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