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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 15.november på Ringsevja 

bo- og servicesenter (RiBo) 

Tilstede: Bjørn Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Helge Skippervold, Tone Foss Kjeldsen, Thomas 

Lyngstad, Lars Olav Hegland, Kristin E Larsen og Berit Lia 

Saker som ble behandlet: 

Sak 79/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 80/18  Godkjenning av referat fra møte onsdag 24.oktober 2018 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 81/18 Regnskapsoversikt pr oktober 2018 

 Vedtak: Ettersendes når den foreligger 

 

Sak 82/18  Kirkevalget 2019 – se eget vedlegg 

 Medlemmer til bispedømmerådet skal velges direkte på valgdagen denne gangen. 

Menighetsrådet skal «bare» foreslå en representant og vara til 

nominasjonskomitéen. Kandidatene til denne komitéen skal være klar til valgkurset 

6.februar 2019 i Seljord. Deltakere på kurset er kirkeverge + en representant for 

menighetsrådet. 

 Når det gjelder valg av nytt menighetsråd, skal vi oppnevne en nominasjonskomité 

med minst 3 medlemmer. Sittende menighetsråd er valgstyret og ansvarlig for valget. 

 Viser for øvrig til vedlagte orientering fra Agder og Telemark bispedømmekontor. 

Vedtak: 

- Bjørn Sturød er vår representant til valgmøtet i Seljord 6.februar 2019 

- Bjørn Sturød kontakter foreslåtte personer til nominasjonskomitéen til neste års 

menighetsrådsvalg. Menighetsrådets forslag til listekandidater oversendes 

nominasjonskomitéen. 

 

Holla og Helgen 

menighetsråd 



   

2 

 

Sak 83/18 Offerformål 2019 – første halvår   

På denne sida finner der de organisasjonene som søker om kirkeofringer og du kan 

lese litt om alle formåla. https://www.kirkekollekt.no/  

Vedtak: 

- Menighetsrådet plukker ut offerformål og AU fordeler disse på aktuelle 

gudstjenester. 

- Menighetsrådet ønsker å tilgodese følgende organisasjoner: 

Kirkens nødhjelp (julaften, 2 g) UiO, Skien (Ungdom i Oppdrag) 

Amnesty International (17.mai, 2 g) Stiftelsen CRUX 

Misjonsprosjektet i Estland (3 g) NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) 

Skien Diakonale Senter Telemark Søndagsskolekrets 

Bibelselskapet Stefanusalliansen (søndag for de forfulgte) 

IKO Normisjon, Region Telemark 

Kirkens SOS, Telemark  

 

Sak 84/18 Oppfølging av saker 

- Kirkeskyss fra Helgen til Holla kirke 

Arbeidet med lista er i gang. 

- Menighetsrådets påvirkning på gudstjenestelista 

Et foreløpig og uformelt positivt svar er mottatt fra prosten. 

 

Sak 85/18 Orienteringer og referat 

- Fredheimbasaren 2018 – oppsummering 

Over kr 50 000 er kommet inn. Mye folk også i år. Mange flotte gevinster. 

- Fellesrådet 

Bjørn Sturød orienterte om arbeidet med urneminnelund, Idea har fått jobben 

med den utlyste stillingen ang. gravstell,  

- Felles redaksjonsmøte 

Positivt møte, flertallet ønsket et delt blad 

- Orientering fra 114 

https://www.kirkekollekt.no/
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- Menighetstur til søsterkirkene på Gran 2019 

- Bruken av Vipps 

Menigheten kan fortsette med Vipps, men offerpengene må settes inn på rett 

konto i banken som før. 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 86/18 Innsamling av kollekt på julaften 

Denne saken kommer vi tilbake til. 

 

Sak 87/18 Arrangement våren 2019 

Vi snakket om å få til en menighetstur sist sommer til søsterkirkene på Gran. Det lot 

seg ikke gjøre da, men på felles menighetsrådsmøte vi hadde 24.oktober ble vi enige 

om at vi kan få det til våren 2019. En komité fra Lunde jobber med saken. 

Er det andre arrangement vi ønsker å få til, bør vi snakke om det nå og starte 

planleggingen. 

  Vedtak: Utsettes til neste møte 

Sak 88/18 Eventuelt 

 

Eidsbygda, 19.11.2018 

For menighetsrådet  

Berit Lia, sekretær mobil: 900 98 339 

epost: beritlia@online.no  

mailto:beritlia@online.no

