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Referat fra møte i Holla og Helgen menighetsråd onsdag 15.september 2022 

Til stede: Anne Berit Sunde, Stian Refsdal, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Jane Hjelseth,  

Bjørn Werner Nilsen, Valborg Lindgren, Morten Karlsson og Berit Lia 

Saker som ble behandlet: 

Sak 38/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 39/22  Godkjenning av referat fra møte onsdag 15.juni 2022  

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 40/22  Regnskapsoversikt pr juli 2022  

  Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 41/22 Konfirmasjonen 

Vi trenger to til tre parkeringsvakter ved Holla kirke lørdag 17.september. 

Vedtak: Bjørn Sturød skaffer parkeringsvakter. 

 

Sak 42/22 Gullkonfirmantfest/høsttakkefest søndag 23.oktober 

Fristen for påmelding er 13.oktober. Jane Hjelseth og Berit Lia har hovedansvar for festen på 
Fredheim. 

Bygdekvinnelaget pynter i kirken. 

 

Sak 43/22 Orienteringer 

- Kirkevalget 2023 – settes som sak på neste møte 

- Strømstøtte til Fredheim – det er sendt søknad til Lotteri- og stiftelestilsynet 

- «Klubben» - navnet på ungdomsklubben som skal leie lokaler på Fredheim 

- Minnegave til ungdommen på Fredheim  
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- Det er kjøpt inn 12 nye bord og tralle til Fredheim 

 

Sak 44/22  Prestens hjørne 

- Nytt konfirmantkull; Konfirmantforeldre inviteres til orienteringsmøte onsdag 
28.september. KickOff for konfirmantene 29.oktober i Seljord. Følger planen til Ønsket 
og Elsket 

- 4 åringer er invitert til gudstjenesten 25.september 

  

Sak 45/22 Fredheimbasaren lørdag 12.november 

Vi har gode rutiner fra tidligere år og fortsetter med basaren som før. Morten Karlsson 
kontakter alle butikkene på Ulefoss for å spørre om de kan bidra med gevinster. Helge 
Skippervold tar ansvar for matlaging. Denne gangen vurderer han lapskaus i stedet for 
suppe. Vi planlegger videre sammen med de som møter opp på formiddagstreffet. Berit Lia 
tar hovedansvaret for organiseringen. Vi ønsker også å bruke Face Book til å promotere 
basaren og selge lodd. Berit Lia tar kontakt med Else-Marie Lindseth når det gjelder 
regnskapet og betaling via Vipps. 

 

Sak 46/22 Eventuelt 

- Thomas Lyngstad spurte om hva som kunne gjøres for å få mer orden i dåpssakristiet i 
Holla kirke. Saken belyses på neste møte.  

 

Ref.: beritlia 


