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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 14.juni 2018 på hytta til 

Berit ved Nomevann 

Tilstede: Ellen G Nilsen, Bjørn Sturød, Thora Betten, Helge Skippervold, Tone F Kjeldsen, 

Lars Olav Hegland, Andreas Grossmann, Else-Marie Lindseth og Berit Lia.  

 

Saker som ble behandlet: 

Sak 42/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 43/18 Godkjenning av referat fra møte torsdag 26.april 2018  

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 44/18 Regnskapsoversikt mai 2018 

Vedtak:  

1. Regnskapsoversik mai 2018 tatt til orientering 

2. Fra 1.1.2019 føres regnskapet for menighetsbladet som en egen post i 

hovedregnskapet for Holla og Helgen menighet. Eget bankkontonummer benyttes 

ikke. 

 

Sak 45/18 Oppstartfesten søndag 26.august kl 12.00 

Vedtak: Menighetsrådet sørger for at det bakes kaker til festen på Helgen klubbhus 

 

 

Sak 46/18 Pilgrimsvandring 2018 

Etter planen skal Romnes kirke lyssettes i løpet av høsten. Hva med å arrangere en 

pilgrimsvandring fra Holla til Romnes i denne forbindelsen? 

Vedtak: Saken utsettes 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 47/18 Orienteringer/Referat 

- Referat fra felles menighetsrådsmøte 23.mai. Berit Lia sender referatet også til 

leder av Lunde og Flåbygd sokneråd 

- Muntlig referat fra Fellesrådet v/Bjørn Sturød 

o Gunnhildur Baldursdottir er tilsatt som organist i fast stilling 

o Tilbudet om stell av graver mot betaling standardiseres og 

arbeidsoppgavene lyses ut 

o Ny gravemaskin til Kronborg 

- Fredheim menighetshus – arbeidet med tilbygget er nå godt i gang 

- Ivar Skippervold ønskes til fellesskapskveld på Fredheim i forbindelse med hans 

bokutgivelse 12.oktober 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 48/18 Oppsummering av konfirmasjonen 2018 

  Vedtak:  

- De framlagte oppsummeringene ble tatt til orientering 

- Menighetsrådet ber kirketjenerne merke av 2 HC-parkeringsplasser i nærheten av 

rullestolrampa ved Holla kirke. 

 

Sak 49/18 Møteplan høsten 2018 

  Vedtak: Følgende møteplan ble vedtatt: 

Arbeidsutvalg Hvor Menighetsråd Hvor Åpning/servering 

16.aug Ellen 23.aug RiBo Bjørn/Ellen 

6.sept Berit 20.sept Helgen Berit/Erna K  

4.okt Bjørn 18.okt RiBo 

(felles med 

Lunde og 

Flåbygd) 

Helge/Tone 
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1.nov Ellen 15.nov RiBo Thora/Lars Olav 

29.nov Berit 13.des RiBo Ellen/Thomas 

 

 

Sak 50/18 Menighetssmie med tema: Visjonen vår 

I Kristus, nær livet – en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke 

bekjennende  
ved å dele og gi videre troen på den treenige Gud. 
 
misjonerende  
ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den 
verdensvide kirke. 
 
tjenende  
ved å vise omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, 
kamp for rettferdighet og vern om skaperverket. 
 
åpen  
ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer 
ulikheter.  

   

Til ettertanke og grunnlag for samtale: 

Hvor er vi i dette bildet? Er vi på rett spor? Hvordan kan jeg være med å 

virkeliggjøre visjonen vår? Mer enn ord? 

 

Samtalen rundt temaet var variert og innholdsrik. Det kom blant annet fram flere 

idéer til hvordan vi kunne gjøre gudstjenestene mer varierte og engasjerende. 

Gudstjenesteutvalg, ulike musikkinnslag, ulike musikkarter, temagudstjenester, sang- 

og musikk-kvelder m.v. 

Ref.: Berit Lia  


