Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 16.november 2017 på
Helgen montessoriskole, Helgen
Tilstede: Lars Olav Hegland, Ellen G Nilsen. Bjørn Sturød, Andreas Grossmann, Thora
Betten, Helge Skippervold, Erna Kristin Hoksrud og Berit Lia.
Saker som ble behandlet:
Sak 129/17

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 130/17

Godkjenning av referat fra møte torsdag 19.oktober 2017
Vedtak: Godkjent

Sak 131/17

Regnskapsoversikt oktober 2017
Bjørn Sturød redegjorde for regnskapsførers svar på våre spørsmål fra forrige møte.
Han undersøker også muligheter for en investeringspost i regnskapet hvor vi kan
sette av penger til utbyggingen av Fredheim.
Vedtak: Regnskapsoversikten for oktober 2017 tatt til orientering.

Sak 132/17

Nyttårsfesten på RiBo – søndag 7.januar 2018
Vedtak: Ellen G Nilsen organiserer en komité som tar seg av det praktiske arbeidet.
Helge Skippervold organiserer en komité som står for innholdet på festen.

Sak 133/17

Oppfølgingssaker
-

-

Ordningen med blomsterhilsen til 90-åringer
Andreas Grossmann skaffer til veie navn på aktuelle personer og sender lista til
Ellen G Nilsen. Hun sørger for at kort blir skrevet og blomstene delt ut.
«Haugianerkvelden» - mandag 29.januar 2018 kl 19.00
Bibelgruppa står som arrangør og Helge Skippervold har hovedansvaret.
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Sak 134/17

Møteplan våren 2018
Vedtak: Følgende plan for møter i Holla og Helgen menighetsråd våren 2018 vedtas :

Sak 135/17

AU

Hvor

Menighetsrådet

Hvor

Åpning/servering

Torsdag 11.jan

Ellen

Torsdag 18.jan

RiBo

Bjørn/Berit

Torsdag 8.feb

Berit

Torsdag 15.feb

RiBo

Andreas/Tone

Torsdag 8.mars

Bjørn

Torsdag 22.mars

Helgen m

Helge/Erna Kristin

Torsdag 12.apr

Ellen

Torsdag 26.apr

RiBo

Thora/Lars Olav

Torsdag 31.mai

Berit

Torsdag 14.jun

RiBo

Ellen/ Thomas

Fredheim - utbygging
Vi snakket om hvordan vi skulle skaffe til veie nødvendige midler til å kunne bygge ny
inngang og toalett på Fredheim (universell utforming). Hver og en oppfordres til å se
etter muligheter for finansiering.

Sak 136/17

Orienteringer
-

Utleie av kirkene
Fellesrådet har bestemt at leietakstene blir likeens som i Bø og Sauherad – kr
1.500 + 10 % av billettinntektene.

-

Gudstjenesten lørdag 6.januar i Helgen
Lørdagsklubben deltar og står for det meste av innholdet for denne
gudstjenesten i samarbeid med presten. Gudstjenesten annonseres som
familiegudstjeneste.

-

Fra Bispedømmerådet: Invitasjon til orienteringsmøte i Gulset kirke mandag
20.november kl 19.00 angående forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn.
Fellesrådet er en av høringsinstansene.
Bjørn Sturød melder på seg selv og Helge Skippervold.

-

Bjørn Sturød orienterte om saker fra det siste møte i Fellesrådet.
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Sak 137/17

Fredheimbasaren - evaluering
Basaren ble gjennomført på en flott måte. Mange gjorde en krevende innsats for at
dette skulle bli bra. Alt fungerte etter intensjonen og resultatet var strålende – kr
50.000,- som øremerkes utbyggingen på Fredheim menighetshus.
Menighetsrådet tar høyde for å arrangere basar også neste år.

Sak 138/17

Sak 139/17

Prestens hjørne
-

Presten har gjort avtaler med Holla 10-årige skole om skolegudstjeneste jula
2017. Samarbeidet skole/kirke er godt.

-

Førstkommende helg reiser våre konfirmantledere på leir/kurs på Hjartdal
fjellstue. Andreas Grossmann deltar på lørdag og følger opp våre.
Konfirmantlederne får også ansvar under 24 Hours Festival i Bø til våren.

Eventuelt

Ref.: Berit Lia
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