
   

 

Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 9.mars 2017 på Biblioteket, 
Ulefoss. 

Tilstede: Ellen G Nilsen, Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Lars Olav 
Hegland, Thora Betten og Berit Lia. 
 
Saker som ble behandlet: 

Sak 59/16-17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 60/16-17  Godkjenning av referat fra møte torsdag 9.februar 2017 

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 61/16-17 Regnskapsoversikt  

 Vedtak:  
Regnskapsoversikten for februar 2017 tatt til orientering. 

Sak 62/16-17 Etter menighetens årsmøte søndag 5.mars 

 Vi sitter igjen med positive erfaringer etter årsmøte. Formen fungerte 
tilfredsstillende og vi ser ingen grunn til å gjøre store endringer til neste års møte. Vi 
hadde håpet at flere enn 22 medlemmer kunne delta, men det ser ut til at dette er et 
ganske vanlig antall gjennom flere år. Bjørn Sturød ledet møtet på en utmerket måte 
og ga rom for innspill, meninger og spørsmål underveis. Dette satte folk pris på. 

 Saker som menighetsrådet skal følge opp: 

- Arbeide videre med menighetsbladet – også når det gjelder økonomien (jamfør 
sak 63/16-17) 

- Lage noter/merknader til neste års regnskap 

Sak 63/16-17 Menighetsbladet 

 Menighetsrådet drøftet de innspilla som kom fram på årsmøtet. Bjørn Sturød og 
Helge Skippervold følger opp saken videre – rimeligere trykking, papirkvalitet osv. 
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 Menighetsrådet ble enige om å droppe sommerutgaven av menighetsbladet og i 
stedet lage et fyldig nummer i forbindelse med kirkejubileene. Dette bør ligge i 
postkassene senest 1.september. 

Sak 64/16-17 Påskemåltid på Skjærtorsdag 13.april 

 Menighetsrådet ønsker å arrangere påskemåltid på Fredheim 13.april i forkant av 
gudstjenesten i Holla kirke. Ellen G Nilsen og Helge Skippervold tar hovedansvar for 
arrangementet.  

 

Sak 65/16-17 Oppfølgingssaker 

- Kirkejubileene 
Ellen orienterte fra arbeidet i den tverretatlige komiteen. Menighetsrådet har 
ansvar for følgende: 

o Konserten med Anne Gravir Klykken i Romnes kirke 

o Arrangementet med Helge Kllingberg om gravferdskikker og kirkegårder 

o Utstilling av gamle kirketekstiler i Holla 

o Konsert med 3 organister i Holla kirke; Magne Hansen, Chris Denton og 
Bruno Hagemann 

- Fasteaksjonen tirsdag 4.april 
Vi trenger mange som kan stille med biler og kjøre konfirmantene rundt med 
bøssene. Vi trenger også noen som kan gjøre praktiske oppgaver på Fredheim – 
matservering, opptelling av innkomne midler mm. 

Sak 66/16-17 Konfirmasjonen i Holla kirke 14.mai 

Bjørn Sturød får med seg en til og tar ansvar for parkeringen på konfirmasjonsdagen. 
Ellen G Nilsen sørger for at noen hjelper til med konfirmantkappene på 
konfirmasjonsdagen og dagen det skal tas konfirmantbilde. 

 

Sak 67/16-17  Konfirmantfesten på Ulefoss Samfunnshus fredag 5.mai 

Berit Lia sender ut kakebakepåminning til fjorårets konfirmantforeldre i løpet av uke 
16. I tillegg regner vi med at menighetsrådsmedlemmene tar med kaker – ikke «skje-
kaker». Serveringen foregår i Gleden etter fjorårets mal. Bjørn Sturød hilser 
konfirmanter og familier fra menighetsrådet.  

Sak 68/16-17 Hvordan bli kjent med kirken? 

Dette er et tema som vi må komme tilbake til på et senere møte. 



   

Sak 69/16-17 www.hollaoghelgen.no  

Nettsida vår begynner å bli godt oppdatert. Menighetsrådet drøftet hvordan vi kunne 
bruke sida på en mer aktiv måte. Berit Lia tar med seg innspillene og vurderer hva 
som kan gjøres. 

 

Sak 70/16-17  Prestens hjørne  
  Utsettes til neste møte 

 

Ref.: Berit Lia  

http://www.hollaoghelgen.no/
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