Holla og Helgen
menighetsråd
Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 23.august 2018 på
Fredheim menighetshus
Tilstede: Ellen G Nilsen, Bjørn Sturød, Helge Skippervold, Tone F Kjeldsen, Lars Olav
Hegland, Erna Kristin Hoksrud og Berit Lia.
Saker som ble behandlet:
Sak 51/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 52/18

Godkjenning av referat fra møte torsdag 14.juni 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 53/18

Regnskapsoversikt pr juli 2018
Vedtak: Regnskapsoversikten videresendes til orientering når den foreligger

Sak 54/18

Endring av konfirmantopplegget
Bjørn Sturød orienterte om opplegget for konfirmantene dette året som sokneprest
Andreas Grossmann har permisjon. Menighetspedagog Liv Mari Bjerva Bøstein har
sagt seg villig til å ta på seg ansvaret for konfirmantene. Hun ønsker «å samle opp»
timer og arrangere aktiviteter i Ulefosshallen 3 lørdager – lørdag 1.desember, en i
januar og en i februar. Hun får med seg noen av foreldrene. Etter tida i hallen vil hun
samle konfirmantene i Holla kirke og på Fredheim menighetshus.
Onsdag 19.september vil hun arrangere pilgrimsvandring fra Romnes kirke til Holla
kirke.
Hun ber menighetsrådet om hjelp og støtte i konfirmantopplegget.
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å gi Liv Mari B Bøstein hjelp og støtte i
konfirmantarbeidet. Praktiske oppgaver avtales etter hvert.
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Sak 55/18

Felles menighetsrådsmøte med Lunde og Flåbygd sokneråd
Vårt forslag til felles møtedag 18.oktober passer dårlig fir Lunde sokneråd.
Vedtak: Felles menighetsrådsmøte med Lunde og Flåbygd sokneråd blir onsdag
24.oktober. Berit Lia gir beskjed til leder av soknerådet.

Sak 56/18

Oppfølgingssaker
Oppstartsfesten – ser ut som alt er klart

Sak 57/18

Orienteringer/Referat
-

Høringssak fra Nome kommune: fortsettelse av arbeidet med å anlegge fortau
opp Kirkebakken

-

Referat fra prosjektgruppa ang. arbeidet med å få flere faste givere

Vedtak: Tatt til orientering

Sak 58/18

Gullkonfirmanter 2018 – søndag 7.oktober
Vedtak:

Sak 59/18

-

Festen avholdes på Fredheim menighetshus rett etter gudstjenesten

-

Berit Lia tar kontakt med Anette Sneddon Krøgli på kirkekontoret for å ordne det
praktiske med arrangementet, bestillinger, utsendelse av invitasjon, påmelding
m.m.

Høsttakkefest - 7.oktober i Holla kirke
Vedtak: Tone F Kjeldsen tar kontakt med leder av bygdekvinnelaget for nærmere
avtaler.

Sak 60/18

Fredheimbasaren - lørdag 10.november
Det blir en planleggingsrunde på Formiddagstreffet onsdag 5.september kl 11.00
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Sak 61/18

Besøk/boklansering av Ivar Skippervold – tirdag 16.oktober kl 19.00
Helge Skippervold har hånd om arrangementet. Bjørn Sturød kontakter Kanalen for
en forhåndsomtale. Boka til Ivar Skippervold og tema for kvelden er tigging og
tiggere. Den nye boka, Tiggeren, blir å få kjøpt.

Sak 62/18

Eventuelt
-

Erfaringer fra stand på Ulefossdagen lørdag 18.august. Menighetsrådet takker
initivtaker, Stian Refsdal, og deltakere som fikk dette i stand.

-

Diakonikonferanse i Grenland 18.-19.oktober med temaet «Roten til alt godt».
Berit Lia legger arrangementet ut på nettsida vår.

Ref.: Berit Lia
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