
EKHOLT MENIGHETSRÅD
STED: Ekholt kirke
DATO: 18.09.12

Side 1 av 2

PROTOKOLL

Tilstede:
Prost Trond Tveit Selvik, Laila Torp, Elisabeth Dyhre, Stein Kåre Ulvestad, Åse Melkeraaen, 
Arnhild Øfsti Schjetne og Inger-Lise Klette

Forfall:
Hilde E. Skaatan, Erna Hogrenning og Lillian Bremnes.

Sak 44/12: Godkjenning av protokoll fra møtet 16.09.12.
Protokollen ble godkjent og underskrevet.

Sak 45/12: Brosjyrer og givertjeneste
Det er fremdeles en del brosjyrer igjen å dele ut.
De gjenstående roder ble gjennomgått og daglig leder forsøker å skaffe folk fra 
menigheten som kan hjelpe til med dette. 

Det kommer stadig inn penger fra folk som ønsker å være økonomiske 
støttespillere. Dersom omfanget av givere blir slik det nå ser ut, blir ordningen 
administrert av daglig leder. 

Det bør orienteres på oppslagstavla i kirken om utviklingen av givertjenesten.

Sak 46/12: Budsjett 2013
Forslag til budsjett for 2013 ble gjennomgått.
Det er i forslaget kun budsjettert med ordinære driftskostnader/inntekter. 
Dersom rådet etter å laget virksomhetsplan for perioden ønsker å benytte 
midler til tiltak for utbedring/innkjøp vedr. Ekholt kirke, 
aktiviteter/satsningsområder, kan det være noe rom for dette.
Forslag til budsjett for 2013 ble godkjent, og rådet vil  følge utviklingen nøye, 
og justere budsjettet underveis dersom det er behov for det.
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Sak 47/12: Representasjon i diakoniutvalg og vennskapskomite.
Stein Kåre Ulvestad er rådets nye representant i DU.
Vara til DU er Åse Melkeraaen.

Åse Melkeraaen er menighetsrådets representant i Vennskapskomiteen .
Her mangler rådet en vararepresentant.

Stein Kåre Ulvestad er Ekholt menighets representant i Vennskapskomiteen.

Sak 48/12: Revisors beretning for Ekholt menighetsråd – regnskapsåret 2011.
Regnskapet er funnet i orden. Beretningen ble kort gjennomgått på møtet.

 

Sak 49/12: 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 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.

Sak 50/12: Referat- og orienteringssaker
 BUU har hatt et kort møte. Det mangler representasjon fra Ekholt 

menighetsråd til utvalget pga permisjon. Rådet må behandle dette på 
neste møte.

 Konfirmantarbeidet – Det er 88 konfirmanter i Ekholt menighet. Leiren
er avviklet og alt gikk flott.

 Informasjon fra staben

Sak 51/12: Eventuelt
Ingen saker.

Ekholt, 11.10.12
Inger-Lise Klette, ref.
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