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Referat fra møte i Holla og Helgen menighetsråd torsdag 1.desember 2022 

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

Werner Nilsen, Valborg Lindgren og Berit Lia.  

Saker som ble behandlet: 

Sak 56/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 57/22  Godkjenning av referat fra møte torsdag 20.oktober 2022 – se vedlegg 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 58/22  Regnskapsoversikt for oktober 2022 – sendes i egen e-post 

  Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 59/22 Valg av leder, nestleder og sekretær for resten av perioden 

Det framkom ingen andre navneforslag. Møtet godkjente å føre opp alle tre navn på samme 
ark. 8 skriftlige stemmer avgitt. Valget var enstemmig. 

Vedtak:  
Leder:  Stian Refsdal 
Nestleder: Bjørn Sturød 
Sekretær: Berit Lia 

 

Sak 60/22 Blomster til 90-åringene 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker å gi en blomsterhilsen til 90-åringene også i år. Den 
ansvarlige for dette er Thomas Lyngstad  

Sak 61/22 Nyttårsfest 

I flere år tidligere har menighetsrådet arrangert nyttårsfest/juletrefest på RiBo første søndag 

etter nyttår. I fjor ble den ikke gjennomført. Vi tar opp saken på møtet og avgjør om vi skal 

lage til en fest i januar 2023 på Ringsevja Bo- og Servicesenter eller ikke. 

  Vedtak: Menighetsrådet arrangerer ikke nyttårsfest på RiBo i januar 2023 

 

Sak 62/22 Møteplan 2023 

Vedtak: 

Holla og Helgen 

menighetsråd 



   

2 

 

1. Møtene i menighetsrådet avholdes vanligvis på Fredheim menighetshus i tiden 17.00 – 19.00 (ved 

behov: 19.30) 

2. Arbeidsutvalget bestemmer selv tid og sted. 

Arbeidsutvalg Menighetsråd  Arbeidsutvalg Menighetsråd 

12.jan Torsdag 26.januar 

bevertning: Bjørn W 

åpning: Stian 

 31.aug Torsdag 14.september 

bevertning: Helge 

åpning: Berit 

2.feb Torsdag 16.februar 

bevertning: Jane 

åpning: Helge 

 5.okt Torsdag 19.oktober 

bevertning: Stian 

åpning: Anne Berit 

2.mar Torsdag 16.mars 

bevertning: Berit 

åpning: Bjørn S 

 16.nov Torsdag 30.november 

bevertning: Valborg 

åpning: Helge 

13.apr Torsdag 20.april 

bevertning: Thomas 

åpning: Bjørn S 

   

1.jun Torsdag 15.juni 

Vi inviterer Lunde og 

Flåbygd sokneråd 

   

 

Sak 63/22 Offerformål 2022 

Du finner alle organisasjonene som søker å få ofringer her: Kirkekollekt 

Vedtak: 

a) 15 av ofringene går til eksterne formål – iberegnet misjonsprosjektet i Estland. Resten av ofringene 

går til arbeid i egen menighet. 

b) Når det er fellesgudstjeneste med Lunde, gir vi til eksterne formål. 

c) Menighetsrådet ønsker å prioritere følgende organisasjoner/offerformål: 

 Kirkens nødhjelp (julaften, 2 gudstjenester 

 UiO, Skien (Ungdom i Oppdrag) 

 Amnesty Internasjonal (17.mai, Holla kirke og Helgen kirke) 

 Stiftelsen CRUX Tilja Oppfølgingssenter, Skien 

 Misjonsprosjektet i Estland (3 ganger) 

 Skien Diakonale Senter 

 Lørdagsklubben i Hegen 

 Bibelselskapet 

https://www.kirkekollekt.no/main
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 Stefanusalliansen (søndag for de forfulgte) 

 IKO 

 Kirkemusikalsk arbeid i Holla og Helgen menighet 

 Kirkens SOS, Telemark 

 Kirkens bymisjon i Porsgrunn og Kragerø 

d) Soknepresten fordeler offerformål i henhold til gudstjenesteoversikten. 

Der det er naturlig, ønsker menighetsrådet at presten tar kontakt med den organisasjonen som mottar 

offerpenger, om å komme på besøk i kirken og presentere sin organisasjon/bidra i gudstjenesten. 

 

Sak 64/22 Matservering for konfirmantene 

Det er ønskelig at konfirmantene får servert litt mat før undervisningen starter. Serveringen gjøres enkel og 

rimelig, men det må være noen som utfører denne oppgaven hver gang. Det er en fordel at flere deler på 

oppgaven. Samlingene er vanligvis på Fredheim på onsdager. Ei gruppe møter kl 14.30 og neste gruppe 

kommer kl 16.00. Maten må være klar slik at de ikke bruker mye tid av undervisningstimen. Det er pr dato 18 

påmeldte konfirmanter. 

Det er planlagt samlinger på følgende dager: 

Konfirmantsamlinger Ansvar for matservering: 

23. nov Berit 

11. Jan Berit 

25. Jan Berit 

15. Feb  

1. Mars  

15. mars  

(28. mars = fasteaksjon)  

12. april (denne er på Kronborg)  

26. april  

10. mai  

31. mai (alle, pilegrimsvandring til 

Romnes kirke) 

 

 

Vi fordeler ansvar for matserveringene. 
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Vedtak: 

Berit Lia tar ansvar for matservering for konfirmantene på samlingene i januar 2023. Saken kan tas 

opp igjen ved behov. 

Sak 65/22 Forslag til lekrepresentanter fra vår menighet til valget på nytt bispedømmeråd. 

Vedtak: Menighetsrådet har ikke funnet fram til noen lekrepresentanter fra vår menighet som vi kan 

foreslå for bispedømmerådet. 

Sak 66/22 Oppfølgingssaker 

- Kirkevalget 2023 – valg av to representanter til informasjonsmøte i Seljord 18.januar. På forrige møte 

valgte vi Stian Refsdal. Vi utsatte valg av den andre representanten til dette møtet. Se sak 54/22. 

Vedtak: Stian Refsdal alene representerer vår menighet på informasjonsmøte i Seljord 18.januar. 

 

- Evaluering/oppsummering av Fredheimbasaren 2022.  

Vi var godt fornøyde med arrangementet og resultatet. Neste gang bør vi reklamere tydeligere for 

salgsvarene i lillesalen. Neste år blir basaren lørdag 11.november 2023. 

 

Sak 67/22 Prestens hjørne 

- Gudstjenestelista er så godt som ferdig for første halvdel av 2023 

- Både barnehagene og skolens barnetrinn blir med på julevandring i Holla kirke. 16.desember blir det 

skolegudstjenester – en for barnetrinn/mellomtrinn og en for ungdomsskolen. 

- Lysmesse 4.desember med presentasjon av konfirmantene 2023. Konfirmantene deltar også i 

gudstjenesten med lystenning og tekstlesing. 

Sak 68/22 Eventuelt 

- Menighetsrådet ønsker å takke Nelly Buverud Sandvik for at hun arrangerer formiddagstreff på 

Fredheim menighetshus annenhver onsdag. Berit Lia kjøper og overrekker en blomst. 

- Trykking av menighetsbladet er en betydelig utgiftspost for menighetsrådet. Det er få mottakere av 

bladet som gir en økonomisk gave til bladet. Menighetsrådet anbefaler at navn på giverne publiseres 

i bladet. Det bør være mulig å være en anonym giver. 

Ref.: Berit Lia 


