Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 11.5. 2017 på Helgen
Montessoriskole
Tilstede: Ellen G Nilsen, Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Erna Kristin Hoksrud, Helge
Skippervold, Thora Betten, Lars Olav Hegland, Andreas Grossmann og Berit Lia.
Saker som ble behandlet:
Sak 81/16-17 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 82/16-17 Godkjenning av referat fra møte torsdag 6.april 2017
Vedtak: Godkjent

Sak 83/16-17 Regnskapsoversikt
Vedtak:
Regnskapsoversikten for april 2017 videresendes medlemmene når den foreligger.

Sak 84/16-17 Fest for gullkonfirmanter 2017 – fastsetting av dato – NY BEHANDLING
Da vedtak gjort i møte 6.april 2017 sak 74/16-17 ikke lar seg gjennomføre; ble nytt
vedtak fattet:
Vedtak: Markeringen for gullkonfirmanter 2017 i Holla kirke og påfølgende fest,
settes til søndag 1.oktober. Det blir også høsttakkefest i kirken denne dagen.
Berit Lia gir tilbakemelding til Torgeir Hegland og Mari R Halvorsen. Tone F Kjeldsen
har kontakt med leder for Holla bygdekvinnelag, Åshild Pershaug.

Sak 85/16-17 Givertjenesten
Vi gjennomgikk omtalen av givertjenesten på nettsida og kom med noen endringer.
Det er svært få som benytter seg av fast givertjeneste til menigheten.
Menighetsrådet ønsker å bekjentgjøre givertjenesten bedre blant annet ved omtale i
Menighetsbladet og tema på en fellesskapskveld.

Vedtak: Vi trykker opp giroer og legger ut i kirkene og ved menighetens
sammenkomster. Berit Lia forfatter en tekst til giroene.

Sak 86/16-17 Støtte til lederopplegg for konfirmantene
4 konfirmanter, gutter, har meldt seg på lederopplegget for konfirmantene. Det
innebærer deltakelse på konfirmantleiren til høsten, noen samlinger i løpet av
skoleåret 2017/2018 og deltakelse på leiren høsten 2018.
Vedtak: Menighetsrådet dekker utgiftene konfirmantlederne har til deltakelse på
samlingene. Menighetsrådet tilbakebetaler egenandelen på kr 1500,- pr deltaker
etter gjennomført opplæring høsten 2018.

Sak 87/16-17 Samarbeidsprosjekt Holla-Helgen og Lunde-Flåbygd
Menighetsrådet har et ønske om et bredere samarbeid med Lunde og Flåbygd
menighet. I den forbindelsen drøftet vi ulike alternativer for en felles
menighetsweekend våren 2018. Vi arbeider videre med saken.

Sak 88/16-17

Oppfølgingssaker
-

Gudstjenesten på Øvre Verket søndag 11.juni kl 11.00
Andreas Grossmann forretter. Ivar Skippervold holder prekenteksten og velger ut
salmene. Unge Røster synger.
Lars Olav Hegland ordner med lyden. Kirketjenerne henter fram kirkeklokken til
utendørs bruk. Menighetsrådets medlemmer møter kl 9.30 og hjelper til med å
ordne det praktiske.
Det blir ikke ordinær kirkekaffe denne gangen, men kaffe og kaker kan kjøpes i
Spiseriet.

Sak 89/16-17 Orienteringer
-

Referat fra møtet i besøkstjenesten.
Mette Dale, frivillighetskoordinator i Telemark Røde Kors, arrangerer et 3 timers
kurs høsten 2017 for de som ønsker å delta i besøkstjenesten.

-

Vurdering av kveldsmåltidet på Fredheim Skjærtorsdag.
På grunn av liten deltakelse arrangerer ikke mengihetsrådet dette til neste år.

-

Vurdering av fasteaksjonen 2017.
Det ble gitt mange gode tilbakemeldinger på hvordan aksjonen ble arrangert og

gjennomført. Menighetsrådet gikk gjennom Ellens huskeliste og skriv. Tilføyelser
ble gjort for at aksjonen skal gå enda bedre neste gang.
-

Evaluering av konfirmantfesten
Menighetsrådet har bred erfaring med å arrangere fest og også denne gangen
gikk alt veldig greit. Mange stilte opp og gjorde en god innsats. Vi gjennomgikk
Ellens huskeliste.

Sak 90/16-17 Prestens hjørne
-

Det er p.t. 34 ungdommer som har meldt seg på til konfirmantundervisningen
neste skoleår.

Sak 91/16-17 Eventuelt

Ref.: Berit Lia

