Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 26.april 2018 på Ringsevja
bo- og servicesenter (RiBo)
Tilstede: Ellen G Nilsen, Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Thora Betten, Kristin E Larsen,
Helge Skippervold, Tone F Kjeldsen, Lars Olav Hegland og Berit Lia. Thore Gullaksen
deltok under sak 36.
Saker som ble behandlet:
Sak 33/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 34/18

Godkjenning av referat fra møte torsdag 5.april 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 35/18

Regnskapsoversikt mars 2018
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 36/18

Bistand fra bispedømmekontoret angående givertjeneste og frivillighetsarbeid
Prosjektleder Thore Gullaksen orienterte om hvilke tanker bispedømmekontoret har
om prosjektet og hva de kan hjelpe menighetene med. Målet er først og fremst å
engasjere mennesker og jobbe for at flere får en rolle i menigheten. Menigheten er
flere enn de som går i kirken på søndager.
Menighetsrådet må utpeke en prosjektgruppe som kan dra i gang arbeidet. Dette vil
Gullaksen komme og hjelpe til med. Det må lages en handlingsplan for hvordan vi
skal nå det målet vi setter opp og vi må estimere hvor mye penger vi skal samle inn.
Prosjektet vårt i år blir tilbygget på Fredheim med ny inngang og toalett og dermed få
en universell utforming av menighetshuset.
Fra menighetsrådet sa Thora Betten, Helge Skippervold og Berit Lia seg villige til å
være med i prosjektgruppa. Andre navn ble også foreslått og skal forespørres.
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Sak 37/18

Felles menighetsrådsmøte med Lunde og Flåbygd sokneråd
Vi er invitert til Solhaug menighetshus onsdag 23.mai kl 18.00 til felles kveldsmat.
Vi ønsker å samordne de ulike arrangementene i våre to menigheter for å unngå
møtekollisjoner. Vi ønsker også å samarbeide om enkelte arrangement og tar med
oss flere forslag til møtet.
Tema for samarbeid kan også være felles menighetsblad.

Sak 38/18

Sak 39/18

Sak 40/18

Oppfølgingssaker
-

Konfirmantfotograferingen: Ellen G Nilsen og Thora Betten hjelper til

-

Gudstjenesten på Øvre Verket søndag 3.juni: Helge Skippervold tar kontakt med
kirketjenerne

-

Olsokgudstjenesten i Romnes kirke søndag 29.juli: Berit Lia har hovedansvar

Orienteringer
-

Konsert i Romnes kirke onsdag 13.juni kl 19.00

-

Sommerkonsert i Romnes kirke onsdag 25.juli kl 19.00

-

Nettsida vår

Prestens hjørne
Utgår

Sak 41/18

Eventuelt
-

Referat fra representantskapsmøte i Kirkens SOS v/Ellen G Nilsen

-

Orientering om saker som ble behandlet på møtet i Fellesrådet 15.mars v/Bjørn
Sturød og Helge Skippervold

Ref.: Berit Lia
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