Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 6.april 2017 på Biblioteket,
Ulefoss.
Tilstede: Ellen G Nilsen, Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Erna Kristin Hoksrud, Tone F
Kjeldsen og Berit Lia.
Saker som ble behandlet:

Sak 71/16-17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent
Sak 72/16-17 Godkjenning av referat fra møte torsdag 9.mars 2017
Vedtak: Godkjent
Sak 73/16-17 Regnskapsoversikt
Vedtak:
Regnskapsoversikten for mars2017 videresendes medlemmene når den foreligger.

Sak 74/16-17 Fest for gullkonfirmanter 2017 – fastsetting av dato
Vedtak: Markeringen for gullkonfirmanter 2017 i Holla kirke og påfølgende fest,
settes til søndag 15.oktober. Det er ønskelig at det også er høsttakkefest i kirken
denne dagen.
Berit Lia gir tilbakemelding til Torgeir Hegland og Mari R Halvorsen. Tone F Kjeldsen
kontakter leder for Holla bygdekvinnelag, Åshild Pershaug.

Sak 75/16-17 Rengjøring av Fredheim menighetshus
Vegarbeidet i Kirkebakken gjør det svært vanskelig å holde gulvene reine på
Fredheim.
Det er nå kjøpt inn brede mopper – 4 staver og 12 mopper. Det er også nylig kjøpt
støvsuger. På arrangement det er naturlig, anbefaler vi å bruke innesko/sokker. I
anleggsperioden bør gulvene sopes/støvsuges før vask.

Det blir vårdugnad på Fredheim onsdag 3.mai fra kl 10.00.

Sak 76/16-17 Oppfølgingssaker
-

Konfirmasjonsdagen søndag 14.mai:
Hjelper til med konfirmantkappene:
Gudstjenesten kl 10.30 – Gry Anette Stigen
Gudstjenesten kl 12.30 – Erna Kristin Hoksrud
2 parkeringsvakter – Bjørn Sturød og Ole Melteig
Samler inn kollekten:
Gudstjenesten kl 10.30 – Erna Kristin Hoksrud, Bjørn Sturød, kirkeverten, + en til
Gudstjenesten kl 12.30 – Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Ole Melteig,
kirkeverten

-

Fotografering av konfirmantene – dato ukjent
Ellen G Nilsen tar ansvar for at det er en person som hjelper til med kappene

-

Konfirmasjonsfesten fredag 5.mai
Vi regner med at alle medlemmer og vara stiller opp og hjelper til med det
praktiske på festen. Oppmøte på Samfunnshuset kl 17.00. Alle har med seg et fat
med kaker som kan spises med fingrene.
Følgende ansvarlige er satt opp på de ulike oppgavene:
Pølsestasjon:
Thomas Lyngstad, Bjørn Sturød
Kaffestasjon:
Erna Kristin Hoksrud, Ellen G Nilsen
Brusstasjon:
Berit Lia
Tone F Kjeldsen holder et årvåkent blikk på bordene
Berit sørger for blomster på bordene
Ellen G Nilsen handler inn varene
Bjørn Sturød møter i kirken og orienterer om serveringen
Bjørn Sturød hilser konfirmantene fra menigheten - på festen i kinosalen

Sak 77/16-17 Trosopplæring for voksne
I menigheten vår er det fokus på trosopplæring for barn og ungdom, men voksne
trenger også mer kunnskap og viten om sin tro. Henvendelsen vi har fått er fra unge
voksne.
Menighetsrådet ser svært positivt på henvendelsen og vil gjerne støtte opp og hjelpe
til. For å lykkes i dette arbeidet er vi av den oppfatningen at det er de unge voksne
selv som må definere hvordan dette skal foregå. Dette er en sak vi må komme tilbake
til på et senere møte.

Sak 78/16-17

Orienteringer
-

Ellen G Nilsen orienterte om ulike brevhoder med kirkejubileumslogo utarbeidet
av Superlativ med utgangspunkt i vårt valgte motiv laget av Anne Guro Lia

-

Det ble samlet inn kr 38 450,- i årets fasteaksjon til Kirkens nødhjelp

Sak 79/16-17 Prestens hjørne
Utgår

Sak 80/16-17 Eventuelt
-

Ref.: Berit Lia

Berit Lia fortsetter å rydde på nettsida og lager oppslag angående resultat fra
fasteaksjonen. Setter også opp dato og tidspunkt for konfirmasjon og dato for
«Kick off» til høsten.

