Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 10.november 2016 på Helgen
Montessoriskole
Tilstede: Thomas Lyngstad, Gry Anette Stigen, Helge Skippervold, Ellen G Nilsen, Andreas
Grossmann, Tone Kjeldsen, Bjørn Sturød og Berit Lia
Saker som ble behandlet:
Sak 19/16-17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 20/16-17 Godkjenning av referat fra møte torsdag 13.oktober 2016
Vedtak: Godkjent

Sak 21/16-17

Gudstjenesteforordning for Holla og Helgen
Vedtak: Bjørn Sturød sender følgende høringssvar til biskopen i Agder og Telemark:

Det totale antallet synes greit og er vel gitt. Vårt menighetsråd ønsker å bruke
Romnes kirke mye om sommeren. Vi har opplevd at denne kirken egner seg
godt for fellesgudstjenester med Lunde og Flåbygd kyrkjelyd. Vi har prøvd å få
til en tradisjon med friluftsgudstjeneste på Øvre Verket i juni. Det har vært en
suksess. Vet ikke om det bør inn i forordningen eller bare kan tas på sparket.
Når det gjelder fordelingen mellom Helgen og Holla synes vi antallet i Helgen
kanskje er for høyt. Vi foreslår derfor at antallet i Helgen reduseres noe, og at
antallet i Romnes økes. Vi tenker at trenden med fellesgudstjenester for Holla
og Lunde er positiv med tanke på bedre samarbeid. Det synes fornuftig at
dette skjer mest om sommeren, og gjerne i de perifere kirkene som Romnes,
Landsmarka og Flåbygd.

Sak 22/16-17 Regnskapsoversikt pr dato
Regnskapsoversikten sendes ut til orientering når den foreligger

Sak 23/16-17 Oppfølgingssaker
-

Fredheimbasaren 12.november
Det aller meste er nå på plass. Vi møter kl 10.00 lørdag for å ordne til i lokalene.

-

Kirkejubileene 2017
Menighetsrådet har valgt ut følgende logo utarbeidet
av Anne Guro Ringsevjen:
Berit sender bildefila til Ellen G Nilsen og kirkeverge
Mona Halsvik

Sak 24/16-17 Nyttårsfest på RiBo
Vedtak: Vi ønsker å arrangere nyttårsfest på Ringsevja Boa og servicesenter søndag 8.januar
2017 kl 17.00. Menighetsrådet ønsker å knytte til seg samarbeidspartnere som Mental helse
og Ulefoss Røde Kors til dette arrangementet. Thomas Lyngstad forespør styret i Mental
Helse.

Sak 25/16-17

Orienteringer

-

Gudstjenestelista
Andreas orienterte om og la fram en foreløpig oversikt over gudstjenester i 2017 første
halvår og menighetsrådet ga en del tilbakemeldinger til arbeidsutkastet.
Vi ønsker å ha menighetens årsmøte på Fredheim søndag 5.mars 2017.

-

Navneskilt til Fredheim menighetshus
Berit Lia orienterte

Sak 26/16-17 Offersøknader 2017
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å tilgodese følgende organisasjoner:
Kirkens Nødhjelp (julaften)
Kirkens Fengselsarbeid (17.mai)
Misjonsprosjektet i Estland, 2 g
Skien Diakonale Senter
Bibelselskapet
IKO
Kirkens SOS, Telemark

UiO, Skien (Ungdom i Oppdrag)
KFUK/KFUM Telemark
Amatea, Telemark
NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband)
Telemark Søndagsskolekrets
Stefanusalliansen (søndag for de forfulgte)

Arbeidsutvalget (AU) setter opp en oversiktfor ofringene som samsvarer med
gudstjenesteplanen fram til sommeren 2017.

Sak 27/16-17 Prestens hjørne
-

Gudstjeneste med ungdommelig preg
Andreas Grossmann orienterte om planene for å arrangere en fellesgudstjeneste med Lunde
og Flåbygd menighet søndag 12.februar 2017. Gudstjenesten skal være åpen for alle men
programmet blir laget med tanke på ungdom.

-

Skolene og barnehagene har nå gjort avtaler om julevandringer i kirkene først i desember.

-

Minnegudstjenesten lørdag 5.november var heller dårlig besøkt. Er det en nedadgående
trend eller var det mange som ikke torde å gå ut på grunn av dårlig vær den dagen?
Kommunen hadde heller ikke brøyta rundt kirken.

Sak 27/16-17 Eventuelt
Menighetsrådet har ingen innvendinger mot det oppsatte programmet for konserten i Holla
kirke 29.november 2016.

Ref.: Berit Lia

