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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 5.april 2018 på Helgen 

Montessoriskole – utsatt fra 22.mars 2018 

Tilstede: Ellen G Nilsen. Bjørn Sturød, Erna Kristin Hoksrud, Thomas Lyngstad, Thora 

Betten, Helge Skippervold og Berit Lia. Stein Bjørn Lia deltok under sak 28. 

 

Saker som ble behandlet: 

Sak 22/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 23/18 Godkjenning av referat fra møte torsdag 15.februar 2018  

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 24/18 Regnskapsoversikt februar 2018 

Vedtak: Tatt til orientering  

 

Sak 25/18 Konfirmasjonsfesten fredag 4.mai 

 Oppgavefordeling og praktiske ordninger: 

 Menighetsrådsmedlemmer som har anledning møter på RiBo kl 17.00, andre møter 

noe senere. Vi regner med at serveringen begynner 19.15 – 19.30-tida. 

 Medlemmene har med seg et fat med kaker (som kan spises med fingrene) 

 Forberedende oppgaver: 

- Berit Lia sender ut «kakebrev» til fjorårets konfirmantforeldre 

- Berit kjøper inn kaffekrus, brusglass, servietter og asjetter og blomster 

- Ellen G Nilsen handler inn matvarene, tar med ketchup og sennep fra Fredheim 

og orienterer konfirmanter med følge i kirken om bespisningen 

Følgende ansvarlige er satt opp på de ulike oppgavene fredag 4.mai: 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Pølsestasjon:  Helge Skippervold og Bjørn Sturød 

Kaffestasjon:  Erna Kristin Hoksrud og Thomas Lyngstad 

Brusstasjon:  Berit Lia 

Tone F Kjeldsen holder et årvåkent blikk på kakebordet. Alle hjelper til der det trengs 

og rydder etterpå. 

Bjørn Sturød hilser konfirmantene fra menigheten. 

 

Sak 26/18 Konfirmasjonen 13.mai – gudstjenester kl 10.30 og kl 12.30 

Kappemedhjelper på Fredheim: Erna Kristin Hoksrud   

Parkeringsvakter:  Bjørn Sturød og Ole Melteig 

Innsamling av kollekt:  Erna K Hoksrud, Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad + kirkevert 

 

Sak 27/18 Oppsummering av bispevisitas 2018 

Det var mange positive tilbakemeldinger fra de som fulgte biskopen og hans følge. 

Både orgelkonserten i Holla kirke og festgudstjenesten i Lunde kyrkje ga de 

frammøtte gode opplevelser.  

Felles menighetsrådsmøte med Lunde og Flåbygd pekte både på oppgaver og 

utfordringer i våre menigheter. Biskopen minnet oss om at Telemarks eneste 

asylmottak ligger i vår kommune. Våre ønsker om et nærmere samarbeid på tvers av 

menighetene ble godt mottatt på møtet.  

Vedtak: Bjørn Sturød tar kontakt med soknerådsleiar i Lunde og Flåbygd for å komme 

fram til en dato for et felles møte før sommeren 2018.  

 

Sak 28/18 Låneopptak i forbindelse med utbyggingen på Fredheim menighetshus 

Stein Bjørn Lia og Bjørn Sturød orienterte om saken. For å få lån i Sparebank1 

Telemark, må det foreligge et vedtak fra menighetsårsmøte. Det var enighet i 

menighetsrådet om å ta opp et lån over 7 år på kr 450 000. Bjørn Sturød og Stein 

Bjørn Lia utpekes til å signere lånedokumentene. 

Vedtak: Det innkalles til ekstraordinært årsmøte rett etter gudstjenesten i Holla kirke 

søndag 15.april. Bjørn Sturød leder møtet. 

 

Sak 29/18 Evaluering av fasteaksjonen tirsdag 20.mars 

Ellen G Nilsen og Kristin E Larsen hadde skrevet ned sine notater og vi gikk gjennom 

dette trinn for trinn. Det er lagt ned mye arbeid i organiseringen og planleggingen på 
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forhånd – noe som gjorde at det var en grei gjennomføring. Resultatet på kr 38 183 

viser en stor giverglede i vår menighet. 

Et stort savn var det at konfirmantleder ikke var tilstede. Dette bør ikke skje ved 

neste fasteaksjon.  

 

Sak 30/18 Orienteringer 

- Gudstjenesten på Øvre Verket blir søndag 3.juni. Ivar Skippervold taler og tryller. 

- Oppstartfesten blir på Helgen klubbhus søndag 26.august 

- Basaren på Fredheim blir lørdag 10.november 

 

Sak 31/18 Prestens hjørne 

Saken utgår 

 

Sak 32/18 Eventuelt 

 

 

Ref.: Berit Lia  


