Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 24.august 2017 på
Ringsevja Bo- og Servicesenter (RiBo)
Tilstede: Lars Olav Hegland, Kristin E Larsen, Ellen G Nilsen. Bjørn Sturød, Andreas
Grossmann, Erna Kristin Hoksrud, Thomas Lyngstad og Berit Lia

Saker som ble behandlet:
Sak 103/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 104/17

Godkjenning av referat fra møte torsdag 8.juni 2017 – se vedlegg
Vedtak: Godkjent

Sak 105/17

Regnskapsoversikt mai 2017 – se egen e-post
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 106/17

Åpne kirker?
Prost Asgeir Sele ønsker at en kirke i hver kommune kan stå åpen døgnet rundt slik at
folk kan komme inn for å ha en stille stund eller beskue kirken og kunsten der.
Menighetsrådet har drøfta saken og kommet fram til følgende konklusjon:
Menighetsrådet er takknemlig for at kirkekontoret ordnet med guiding i Romnes kirke
enkelte dager i sommer. Dette er en ordning som bør fortsette også til neste år.
Menighetsrådet er positiv til å holde Holla kirke åpen både for omvisning og en stille
stund dersom vi kan få til en vaktordning på frivillig basis. Uten tilsyn er det ikke
tilrådelig.
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Sak 107/17

Visitas 2018
Biskop Stein Reinertsen har fastsatt datoer for visitas i Holla og Helgen sokn og Lunde
og Flåbygd sokn 6.-11.mars 2018. Prosten er prosjektansvarlig og vil i samråd med
menighetsrådene ta initiativ til planleggingsmøte.
Det er vedtatt egne visitasreglement i Den norsk kirken.
Vedtak: Menighetsrådet tar biskopens brev til orientering og kommer tilbake til saken
på et senere tidspunkt.

Sak 108/17

Samarbeid med asylmottaket på Dagsrud
Kirken og Utlendingsdirektoratet har inngått en samarbeidsavtale. De har også
utarbeidet forslag til en lokal samarbeidsavtale mellom menigheter og asylmottak for
de som ønsker det.
Vedtak: Menighetsrådet har ikke behov for å inngå en omfattende skriftlig
samarbeidsavtale med asylmottaket på Dagsrud.
Menighetsrådet ønsker å opprettholde tilbudet om kirkeskyss for de som ønsker det.
For tiden er det opp til 8 personer som ønsker skyss til kirken. Kirkekaffen er en sosial
ordning som de deltar i og er også en port til videre engasjement i menigheten for de
som vil.

Sak 109/17
-

Orienteringer
Oppstart av Fredheim ungdomsklubb
Brev fra lederne ved Fredheim ungdomsklubb tatt til orientering.

-

Sak 110/17

Sommerens arrangementer og gudstjenester
o

Olsokgudstjenesten i Romnes kirke var vellykket og godt besøkt. Ellen G Nilsen
har laga en huskeliste i etterkant. Kanskje en bør bestille litt mindre rømmegrøt
neste år.

o

Konfirmantleiren var veldig bra. De 4 ungdomslederne (fjorårets konfirmanter)
var godt fornøyd med leiren og oppgavene. Positivt helhetsinntrykk.

Oppfølgingssaker
-

Aktivitetsdagen 27.august – menighetsrådet skaffer kakebakere
Berit Lia, Ellen G Nilsen, Thora Betten baker hver sin skuffekake.
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-

Sak 111/17

Jubileumsveka
o

Utstillingen i Holla kirke – behov for vakt når kirken er åpen
19.sept 14-17: Ellen G Nilsen
20.sept 14-17: Erna Kristin Hoksrud
21.sept 14-17: Bjørn Sturød
22.sept 14-17: Kristin E Larsen

o

Konsertene – Det blir ikke inngangspenger, men anledning til å gi en gave
ved utgangen. Det er behov for to personer ved utgangen ved følgende
konserter:
- Romnes kirke søndag 17.9 kl 18.00: Berit Lia +
- Holla kirke onsdag 20.9 kl 19.00: Erna Kristin Hoksrud og Kristin E Larsen

o

Kirkekaffe i jubileumsveka
19.sept: Ellen G Nilsen
20.sept: Erna Kristin Hoksrud
24.sept: Her utfordrer vi kommunen til å sørge for kirkekaffe. Ellen G
Nilsen tar med seg en forespørsel til arrangementskomitéen.

Basaren 11.nov 2017
Berit Lia tar på seg hovedansvaret også i år og utfordrer de som er på
formiddagstreffet på Fredheim til å være arrangementskomite. Første
formiddagstreff er onsdag 6.september kl 11.00.
Bjørn Sturød sørger for at banktjenesten Vipps er tilgjengelig.

Sak 112/17

Reformasjonen 500 år
I år er det 500 år siden Martin Luther satte opp sine 95 teser på døra til slottskirken i
Wittenberg. Noe som førte til at også Norge brøt med den romersk-katolske kirken
og fulgte Luthers tanker og idéer.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker ikke å arrangere en lokal markering i forbindelse med
reformasjonsjubiléet 31.oktober. De som ønsker det, fyller opp bilene og kjører til
Notodden søndag 29.oktober til en felles markering i Notodden kirke.
Det kan være aktuelt å samarbeide med Holla historielag om et arrangement over
nyttår med haugianerne i Holla som tema.
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Sak 113/17

Prestens hjørne
På grunn av arbeidspress ser ikke presten mulighet til å bruke tid på å lage nytt hefte
med oversikt over gudstjenestegangen. Det vil bli laget program til bruk under
jubileumsgudstjenesten 24.september.

Sak 114/17

Eventuelt
-

Andreas Grossmann lager liste over ofringene høsten 2017 og sender denne til
regnskapsfører og klokkere med det første.

-

Etter neste møte i jubileumskomiteen vurderer Ellen G Nilsen behovet for nytt
møte i menighetsrådet eller bare arbeidsutvalget torsdag 7.september. Hun gir
beskjed til Berit Lia som vil sende informasjonen videre.

Ref.: Berit Lia
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