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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 14.desember 2017 på 
Ringsevja bo- og servicesenter (RiBo) 

Tilstede: Lars Olav Hegland, Ellen G Nilsen. Bjørn Sturød, Andreas Grossmann, Helge 
Skippervold, Tone F Kjeldsen, Thomas Lyngstad og Berit Lia. 
 

Saker som ble behandlet: 

Sak 140/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 141/17  Godkjenning av referat fra møte torsdag 16.november 2017  

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 142/17 Regnskapsoversikt november 2017  

Bjørn Sturød svarer på spørsmålene fra vår regnskapsfører. 

Vedtak: Regnskapsoversikten for oktober 2017 tatt til orientering.  

 

Sak 143/17 Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn 

 Menighetsrådet er likevel høringsinstans og vi tok for oss alle de 28 
endringsforslagene til ny lov. Vi tok stilling til om vi var enige eller uenige og anga 
hvor viktig hvert enkelt forslag var for oss. 

Vedtak: Bjørn Sturød legger inn vårt høringssvar på nettsida til Kulturdepartementet.  

https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/dss-wp-hearing-answr/holla-
og-helgen-menighetsrad/  

 

Sak 144/17 Innspill til årsmeldinga 

  Vedtak: Utsettes til neste møte 

 

Holla og Helgen 
menighetsråd 

https://nettsteder.regjeringen.no/nytrossamfunnslov/dss-wp-hearing-answr/holla-og-helgen-menighetsrad/
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Sak 145/17 Oppfølgingssaker 

- «Haugianerkvelden» flyttes til tirsdag 30.januar kl 19.00 
- Nyttårsfesten på RiBo søndag 7.januar starter kl 17.00. Berit Lia skriver den inn 

på nettsida. 

Sak 146/17 Til drøfting 

Vår nye organist ønsker å starte opp med MiniGospel kor for barn fra 3 til 6 år. Hva 
gjør vi med 6 års klubben på Fredheim? 

Vedtak: Ved avstemming ble det flertall for at 6 års klubben utgår våren 2018 for å gi 
rom for MiniGospel koret som starter opp torsdag 18.januar 2018. Ordningen 
vurderes igjen i løpet av høsten 2018. 

Sak 147/17 Konsert med Paul Colman 

Vi har fått henvendelse fra Martin Stærk, Bø om å spleise på utgiftene til en konsert 
med Paul Colman.  Mulige datoer er 13. eller 15.mars og prosjektet vil koste kr 
10.000 kroner pluss overnatting for to personer. Sted: Bø kyrkje Målgruppe: 
konfirmanter og andre ungdommer. Henvendelsen går også til Sauherad. 

Vedtak: Menighetsrådet sier seg villig til å være med på å dekke et eventuelt 
underskudd på konserten med Paul Colman i Bø kyrkje. 

 

Sak 148/17 Prestens hjørne 

- Det er gjennomført julevandring i Holla kirke. Godt samarbeid med skolen. 

- Lysmessa ble gjennomført på en fin måte på tross av at den ble flytta til et 
tidspunkt tidligere på dagen. 
 

Sak 149/17 Eventuelt 

 
 

Ref.: Berit Lia  
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