Holla og Helgen
menighetsråd

Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 17.januar 2019
på Ringsevja Bo- og Servicesenter
Tilstede: Bjørn Sturød, Ellen Grimstad Nilsen, Helge Skippervold, Tone Foss Kjeldsen, Thomas
Lyngstad, Erna Kristin Hoksrud, Leif Raustøl og Berit Lia.
Saker som ble behandlet:
Sak 1/19

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Godkjent

Sak 2/19

Godkjenning av referat fra møte torsdag 13.desember 2018
Vedtak: Godkjent

Sak 3/19

Årsregnskap 2018
Vedtak: Tatt til orientering

Sak 4/19

Referat og evalueringer
-

Julens arrangementer

-

Nyttårsfesten 6.januar

Vedtak: Tatt til orientering
Sak 5/19

Fasteaksjonen 2019
Ellen G Nilsen orienterte. Kristin S Larsen har hovedansvar i år. Det er 10 færre
konfirmanter i år, derfor må menighetsrådet gjøre en jobb med å skaffe flere som
kan være med å hjelpe til.

Sak 6/19

Menighetsrådsvalget 2019
Leder henstilte til møtets deltakere om å snakke med folk om å stille til høstens
menighetsrådsvalg. Forslag sendes til Bjørn Sturød eller andre i
nominasjonskomitéen.

Sak 7/19

Eventuelt
1

-

Kirkekaffe i Helgen kirke
Det ble presisert at vi tidligere har vedtatt at klokker/kirkevert i Helgen har
ansvar for at kirkekaffe blir servert rett etter gudstjenestene.

-

Møte på Fredheim tirsdag 2.april kl 19.00 med fokus på norsk-amerikansk kirkeliv
i USA. Vi får besøk av pastor Tim Peterson som framfører deler av
Matteusevangeliet på norsk.

For å behandle sak 8/19, hadde vi invitert følgende personer og alle møtte: Stian Refsdal, Liv Mari
B Bøstein, Hellek Sannes, Gunnhildur Baldursdottir og Torgeir Hegland.
Sak 8/19

Holla og Helgen menighetsråd og veien videre
Med visjonen vår i tankene ønsker vi sammen å drøfte hvilke aktiviteter og
arrangementer vi ønsker dette året. Hvordan kan vi engasjere flere?
Alle fikk ordet i tur og orden og la fram sine tanker om menighetens engasjement.
Det kom fram idéer om ulike aktiviteter, arrangementer og forslag til programposter.
Noen stikkord: film fra kirkejubiléet, kulturkirken, samarbeid med kulturskolen,
pusterommet, allsangskvelder, familiegudstjenester, samlinger i kirken i fastetida,
kontaktfamilier for konfirmantene, oppfølging av lederkurs for tidligere konfirmanter,
aktivisering, ministranter.
Møtet valgte å satse på famliegudstjenestene i første omgang og satte ned ei gruppe
som skulle gjøre det forberedende arbeidet; Gunnhildur Baldursdottir, leder og
innkaller til møte, Erna Kristin Hoksrud, Liv Mari B Bøstein, Torgeir Hegland og Stian
Refsdal. Gruppa samarbeider med presten.

Ref.: Berit Lia
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