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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 19.september 2019 på 

Fredheim menighetshus 

Tilstede: Vebjørn Sagedal, Thora Betten, Thomas Lyngstad, Lars Olav Hegland, Ellen G 

Nilsen, Helge Skippervold og Bjørn Sturød.  

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 59/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 60/19  Godkjenning av referat fra møte torsdag 22.august 2019 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 61/19  Godkjenning av referat fra felles møte torsdag 13.juni 2019 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 62/19 Regnskapsoversikt pr 31.august 2019 

 Vedtak: Regnskapsoversikten pr 31.august 2019 tas til orientering 

 

Sak 63/19 Prestens hjørne 

Vebjørn ga uttrykk for å trives i jobben og føler seg velkommen i menigheten. Det meste 

fungerer greit. Han er takknemlig for at Helge engasjerer seg i konfirmantarbeidet.  

 

Sak 64/19  Gudstjeneste og kirkekaffe 22.09. 

Til gudstjenesten kommer Leif Rausdal, Andreas Grossmann og prost Asgeir Sele. De har 

«fordelt» gudstjenesten mellom seg. 

Det kjøpes inn ei stor bløtkake (til 30 personer). Gerd Ringsevjen baker ei marsipankake 

uten gluten, og Tone F Kjeldsen tar med ei kake uten egg. Thomas Lyngstad stiller med 

muffins. 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 65/19 Offerformål. 

Bjørn Sturød la fram forslag til offerformål på gudstjenestene resten av året. 

Menighetsrådet sluttet seg til dette med følgende endringer: 

- Ofringen til NLM legges til Helgen 27.10 istedenfor Holla 20.10. Bjørn Sturød tar 

kontakt med Bjørg Y. Langeland, om hun kan foreslå en gjestetaler fra NLM. 

 

- 2.11 er det minnegudstjeneste uten ofring. Ofringen til misjonsprosjektet forskyves til 

3.11 i Helgen kirke. 

 

Sak 66/19 Evaluering, referat og orientering. 

- Stand på Ulefossdagen 24.08. Positiv erfaring. Var godt synlige.  

 

- Oppstartfesten i Helgen 25.08. Vellykket dag, tross stort arrangement på Ulefoss 

samme dag. Bør vi prøve å unngå kollisjon med den store fotball-cupen til neste år? 

 

- Lystenning Romnes kirke. Fin markering og flott utført arbeid. Det er ønskelig å kunne 

gjøre kirken mer synlig fra Ulefoss også. 

 

- Thora Betten spurte om at noen kan sørge for at flombelysningen av Helgen kirke blir 

oppdatert. Slik det er nå, er den dårlig opplyst. Bjørn Sturød tar saken med seg til 

fellesrådet. 

 

- Saker fra Fellesrådet: Det er kommet et nytt forslag om plassering av skulpturparken 

til Ferdinand Wyller. Else Fretland eier grunnen ned mot vassdraget, ved Lunde kirke. 

Villa Lunde har planer om å få bygd ei brygge der. De ønsker samlokalisering, og 

fellesrådet syns det er en god ide. Menighetsrådet hadde heller ingen innvendinger.  

 

- Urnelund: I Holla/Helgen er plasseringen klar. I Lunde arbeider de med planer om å 

plassere urnelunden mellom Lunde kirke og vassdraget, på ei flate nedenfor kirka. 

 

- Kirkevalget: Det gikk stort sett greit, men vi var enige om at det var gjort for dårlig 

jobb med å orientere velgerne om valget til bispedømmeråd. De fleste vet ingen ting 

om hva det dreier seg om, og få navn på listene er kjente. 

 

- Kjøreliste for kirkeskyssen: Bjørn W. Nilsen har tatt over ansvaret for å sette opp liste 

for kirkeskyssen. 

 

- Gullkonfirmanter/Høsttakkefest 6.10: Bygdekvinnelaget tar på seg pyntinga, og Mari 

Halvorsen og Ellen G Nilsen er ansvarlige for det praktiske arbeidet med festen for 

gullkonfirmantene. 

 

- Basaren blir 9.11: Arbeidet er i rute, og alle oppfordres til å sette av denne dagen. 
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Sak 67/19 Eventuelt 

Menighetsrådet samtalte også om temaet: Hvordan vi kan skape mer engasjement i 

menigheten.  

Vebjørn Sagedal og Helge Skippervold snakket om konfirmantarbeidet. Kan flere i 

menigheten trekkes inn i dette arbeidet? Kan det gjøres noe for å lage en felles arena?  

Det kom forslag om å få til en quiz-kveld med Bibelen som tema. 

Vebjørn Sagedal skal sørge for at menighetsrådet er orientert om de temaene som 

konfirmantene skal presenteres for utover høsten. 

Thomas Lyngstad delte noen av sine erfaringer fra Oslo. Der var det åpent kapell på Alle 

helgens dag. Folk kunne komme inn i kapellet, sitte en stund, tenne lys, lytte til musikk og 

eventuelt gå ut på grava og tenne lys der. Det blei opplevd som svært positivt og 

meningsfylt. Skal vi få til noe slikt her, må vi ha ei vaktordning, og det er kapellet, ikke 

kirka, som bør åpnes. 

Thomas Lyngstad luftet også tanken om å få til ei sorggruppe. 

 

Ref.: Ellen G Nilsen 

 


