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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 7.november 2019 på Fredheim 

menighetshus 

Tilstede: Vebjørn Sagedal, Thora Betten, Thomas Lyngstad, Tone F Kjeldsen, Lars Olav 

Hegland, Ellen G Nilsen, Helge Skippervold og Bjørn Sturød.  

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 79/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 80/19  Godkjenning av referat fra møte torsdag 19.september 2019 

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 81/19 Presentasjon av det nye menighetsrådet 

 I gudstjenesten søndag 17.november i Holla kirke vil det nye rådet bli presentert for 

menigheten. De som ikke blir med videre fra det «gamle» rådet blir takket av. 

 

Sak 82/19 Trosopplæringsplanen  

 Menighetspedagog Liv Mari B Bøstein presenterte trosopplæringsplanen. Den er 

gjennomgått og revidert av trosopplæringsutvalget. 

 Vedtak: Trosopplæringsplanen for Holla og Helgen menighet 2019 godkjennes. 

 

Sak 83/19 Gudstjenestehefte 

Det foreligger tre gode forslag til gudstjenestehefte. Arbeidsutvalget vil se nærmere på 

utkastene og komme med en anbefaling på sitt neste møte. 

Sak 84/19  Hva sitter du igjen med etter fire år i menighetsrådet 

Alle fikk anledning til å komme med sine tanker. Mange positive erfaringer og alle syntes 

at fire år hadde gått fort. 

Felles kaffepause med det nye rådet. 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Første møte med det nye menighetsrådet 2019-2023 

Tilstede: Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Bjørn W Nilsen, Valborg Lindgren, Thora 

Betten, Vebjørn Sagedal, Jane Hjelseth, Stian Refsdal, Morten Karlsson og Berit Lia 

Sak 85/19 Konstituering av det nye rådet 

Vedtak: 

Bjørn Sturød leder 

Stian Refsdal nestleder 

Berit Lia sekretær 

 

Arbeidsutvalget (AU) består av leder, nestleder, sekretær og sokneprest. Arbeidsutvalget 

samles i forkant av hvert møte i menighetsrådet. De lager og forbereder saker til 

menighetsrådet. 

 

2 representanter til Nome kirkelige fellesråd: 

Bjørn Werner Nilsen med Jane Hjelseth som personlig vara og 

Thora Betten med Stian Refsdal som personlig vara  

 

Husstyret for Fredheim menighetshus: 

Morten Karlsson 

 

Administrator for kirkeskyss: 

Bjørn W Nilsen 

 

Det var enighet om at valgene skulle være for ett år av gangen. 

 

Sak 86/19 Når møtes rådet 

Vi tar sikte på 8 møter pr år. Møtested er møterommet på Fredheim menighetshus. 

Torsdag er møtedag og tidspunktet kl 19.00 – 21.30 

Neste møte i menighetsrådet blir torsdag 5.desember kl 19.00 på Fredheim. 

 

Arbeidsutvalget har også sine møter på Fredheim menighetshus torsdager og starter kl 

18.00 

Første møtet i arbeidsutvalget settes til torsdag 21.november kl 18.00 på Fredheim. 

 

Sak 87/19 Nattverdspraksis 

I henhold til tidligere vedtak, foretok menighetsrådet en evaluering av nåværende 

nattverdsordning. 
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I Holla kirke og Romnes kirke praktiseres til vanlig nattverd med intinksjon. Det betyr at 

nattverdgjestene ikke kneler ved alterringen, men i stedet får oblaten av presten og selv 

dypper den i vinen. I Helgen kirke kneler nattverdgjestene ved alterringen. 

Vedtak: 

Menighetsrådet ønsker at nåværende ordning; som beskrevet ovenfor, fortsatt blir den 

vanlige praksisen i våre kirker. 

Sak 88/19 Har du tanker eller ønsker for denne arbeidsperioden 

  De som ønsket å dele sine tanker, fikk anledning til det.  

Sak 89/19 Prestens hjørne 

Vebjørn Sagedal fortalte at han hadde fått tilbud om fast stilling som sokneprest i Holla og 

Helgen menighet og at han i dag hadde takket ja til stillingen.  

 

Sak 90/19 Eventuelt 

 

Ref.: beritlia 

 


