Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 19.oktober 2017 på
Ringsevja Bo- og Servicesenter (RiBo)
Tilstede: Lars Olav Hegland, Ellen G Nilsen. Bjørn Sturød, Andreas Grossmann, Tone F
Kjeldsen, Thomas Lyngstad, Thora Betten, Helge Skippervold og Berit Lia
Saker som ble behandlet:
Sak 115/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 116/17

Godkjenning av referat fra møte torsdag 24.august 2017
Vedtak: Godkjent

Sak 117/17

Regnskapsoversikt mai 2017
Vedtak: Tatt til orientering. Bjørn Sturød sender videre de spørsmål til regnskapet
som kom fram på møte, videre til regnskapsfører.
Bjørn Sturød undersøker med kirkekontoret om vi kan få til et enkelt system for å
levere bilag til regnskapet.

Sak 118/17

Søknad om permisjon fra menighetsrådet
Gry Anette Stigen ønsker å bli fritatt fra menighetsrådet for resten av perioden.
Vedtak:
a) Gry Anette Stigen innvilges permisjon fra Holla og Helgen menighetsråd for resten
av perioden 2015-2019.
b) Thora Betten rykker opp som fast medlem av menighetsrådet.
c) Varaliste blir som følgende:
1. Lars Olav Hegland - møtende
2. Kristin E Larsen
3. Rolf Petri Blåstad
4. Elin Bakke
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Sak 119/17

Offersøknader 2018
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å tilgodese følgende organisasjoner ved ofring i
kirkene:
Kirkens Nødhjelp (julaften Holla og Helgen) UiO, Skien (Ungdom i Oppdrag)
Amnesty International (17.mai Holla kirke)

Amatea, Telemark

Lørdagsklubben (17.mai i Helgen kirke)

NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband)

Skien diakonale senter

Telemark Søndagsskolekrets

Bibelselskapet

Normisjon

Kirkens SOS, Telemark

NMS, Misjonsprosjektet i Estland – 2
ganger

Stefanusalliansen (søndag for de forfulgte)

Resten: Holla og Helgen menighet

Andreas Grossmann setter ofringene inn i gudstjenestelista og sender denne videre til
regnskapsfører, klokkerene, Liv Mari B Bøstein og Berit Lia.
Sak 120/17

Brev fra kirketjenerne ang. kvinnefigur på alteret
Vedtak: Menighetsrådet har forståelse for de tankene som kirketjenerne la fram i
brevet angående kvinnefiguren på alteret. Vi setter pris på initiativet, imøtegår
henvendelsen og ønsker at figuren fortsatt skal stå på alteret.

Sak 121/17

Temakveld om haugianerbevegelsen
Vedtak:
Tidspunkt:
Sted:
Foredragsholder:
Arrangement:

Sak 122/17

Mandag 29.januar 2018 kl 19.00
Fredheim menighetshus
Gunnar Thelin, prost i Skien kirke
Fellesskapskveld, egen arrangementskomité

Dato for menighetens årsmøte
Vedtak: Årsmøte for Holla og Helgen menighet settes til søndag 4.mars 2018 på
Fredheim menighetshus. Møtet starter med kirkekaffe og fortsetter umiddelbart med
saker etterpå.
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Sak 123/17

Sted for konfirmantfesten 2018
Selve festen kan fremdeles arrangeres i storsalen på Ulefoss samfunnshus, men
Gleden som vi benyttet til bespisning kan ikke brukes da der skal bygges om. Vi
ønsker derfor å gå tilbake til tidligere ordning med bespisning på RiBo.
Vedtak: Berit Lia tar kontakt med senterleder for å avklare om lokalene er ledige
fredag 4.mai 2018.

Sak 124/17

Kirkeskyss fra mottaket på Dagsrud
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å fortsette kjøreordningen. Ved gudstjenester i Holla
kirke er det uproblematisk å kjøre to turer for å hente dersom det ikke er plass i en bil.
Lars Olav Hegland setter opp ny liste med «bakvakt» for gudstjenester i Helgen kirke
(og Romnes).

Sak 125/17

Fredheimbasaren 11.november
Berit orienterte om planarbeidet så langt. De det passer for samles for å vaske og
ordne på plass på Fredheim fredag 10.november kl 12.00. Oppmøte for lørdag
11.november bestemmes da; avhengig av hvor mye vi får gjort på fredag.

Sak 126/17

Orienteringer
-

Ikonmaleri til Holla kirke

Vi har fått et ikon-maleri i gave til Holla kirke. Det er malt av Ragnhild
Elisabeth Nyheim Grønseth som hadde utstilling i Galleri Skippervold
under jubileumsuka. Thomas Lyngstad kjøper inn en blomsterbukett og
overrekker giveren som takk.
Sak 127/17

Nytt fra Estland v/Magne Mølster

Prestens hjørne
-

Andreas Grossmann ønsker å henge opp siste års bilder av konfirmanter og
gullkonfirmanter i våpenhuset. Menighetsrådet synes det er en god idé.

-

Andreas Grossmann luftet tanken om å arrangere konfirmasjon både lørdag og
søndag i stedet for to på søndag. Menighetsrådet ønsket ikke å ta stilling til dette
nå. Bjørn Sturød etterspør erfaringene som Lunde og Flåbygd sokneråd har gjort.
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-

Sak 128/17

Tidligere konfirmasjonsbilder som ble tatt av Nome Foto finnes fremdeles i et
arkiv hos en fotograf i Skien. Menighetsrådet synes det er en god idé å trykke
f.eks. 25-års jubilanter i menighetsbladet.

Evaluering av jubileumsuka
Menighetsrådet konkluderte med at alle arrangementene var svært vellykka og rettet
en stor takk til de som hadde hatt et ekstra arbeid med dette.

Ref.: Berit Lia
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