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Referat fra møtet i menighetsrådet torsdag 5.mars 2020 på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Bjørn W Nilsen, Vebjørn Sagedal, Thora Betten, Jane Hjelseth, 

Stian Refsdal, Helge Skippervold og Berit Lia. Liv Mari B Bøstein deltok under sak 18/20. 

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 16/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
 

Sak 17/20  Godkjenning av referat fra møte torsdag 6.februar 2020 – se vedlegg 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 18/20  Trosopplæringsplanen 

Liv Mari B Bøstein viste oss den reviderte planen og snakket om form og innhold. Planen er 
omfattende og krever mye arbeid for at den skal være oppdatert. 

  Vedtak: Trosopplæringsplanen 2020 for Holla og Helgen menighet godkjennes 

Sak 19/20 Årsmøte 2020 

 Vedtak:  

- Årsmøtet utsettes til søndag 19.april kl 12.30. Avholdes på Fredheim menighetshus.  

- Berit Lia sørger for å informere via nettsida  

Sak 20/20 Skulpturpark 

Som kjent har Fellesrådet hatt på sin agenda saken om å få til en skulpturpark med noen av 
Ferdinand Wyllers arbeider. Det ser ut til at ingen ting skjer i saken og vi spør om 
menighetsrådet kan gjøre noe for å hjelpe til.   

Vedtak: Bjørn Sturød tar kontakt med sentrale personer i Sparebankstiftelsen. Han forfatter 
også et brev til stiftelsen på vegne av menighetsrådet hvor han etterspør saken. 

 

Sak 21/20  Prestens hjørne 

- I samarbeid med Gunnar Ajer planlegger Vebjørn Sagedal en country-kveld i Holla kirke i 
løpet av våren. 

 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 22/20  Årshjulet – utsatt fra forrige møte 

Vedtak:  

- Vebjørn Sagedal tar kontakt med leder for lørdagsklubben i Helgen om det er ønskelig at 
Hellig tre kongers dag i Helgen kirke skal være et fast innslag i planen. 

- Årshjulet ble gjennomgått og oppjustert slik det her foreligger: 

Ja
n

 
 Arrangement – aktivitet Ansvar 

Nyttårs fest på Ribo 1.søndag etter nyttår Menighetsrådet 

Fe
b

 

Bo hjemme-leir for elever i 5.klasse Menighetspedagog 

Utdeling av barnebibel til 3-åringene på 
fastelavenssøndag. Familegudstjeneste  

 

M
ar

 

Menighetens årsmøte Menighetsrådet 

Kirkens nødhjelp aksjonen  
Som alltid er tirsdagen før palmesøndag 

Konfirmanter, menighetsrådet, 
kontaktperson for Kirkens Nødhjelp, 
sokneprest, menighetspedagog 

Karnevalsgudstjeneste  Menighetspedagog, sokneprest 

A
p

r 

Konfirmantfesten på fredagen uka før konfirmasjonen  Menighetsrådet 

Brev til forrige års konfirmantforeldre angående 
kakebaking 

Sekretær i menighetsrådet/kirkekontoret 

Organisering av konfirmasjonssøndagen (se eget ark) Menighetsrådet 

M
ai

 Konfirmasjon vanligvis andre søndag i mai i Holla   Menighetsrådet har ansvaret for parkering, 
ofring og brannvakt 

Konfirmasjon tredje eller fjerde søndag i Helgen 

Ju
n

 Gudstjeneste på Øvre Verket Menighetsrådet 

Ju
l Olsokgudstjeneste i Romnes kirke Menighetsrådet 

A
u

g Oppstartsfest Menighetsrådet/trosopplæringsutvalget 

Se
p

 

Hvert fjerde år valg av nytt menighetsråd og 
bispedømmeråd 

Menighetsrådet velger en 
nominasjonskomité og et valgstyre 

Kirkeforeningens årsmøte Misjonsforeningen for NMS 

Presentasjon av nye konfirmanter Soknepresten 

O
kt

 50 års konfirmanter Menighetsrådet nedsetter en 
arrangementskomité. Presten finner fram 
navna på konfirmantene og sender lista til 
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komitéen. Invitasjonen sendes ut før 
sommeren 

Gudstjeneste med høsttakkefest  
(det er ønskelig at både denne og 50 års konfirmanter 
er på samme søndag først i oktober) 

Samarbeid med Holla bondekvinnelag 

Utdelig av Min kirkebok til 4-åringene.  
Familiegudstjeneste 

 

N
o

v 

Lys våken-leir for 6.klasse med varm mat, kaffe og kaker Menighetspedagog 

Basar på Fredheim Menighetsrådet  

D
es

 

Familiegudstjeneste i Helgen kirke 1.søndag i advent  Lørdagsklubben 

Lysmesse 2. søndag i advent  

Gudstjeneste på Ribo 3. s. i advent evt . 4. s. i adv.  

Blomsterhilsen til 90 åringer i menigheten Menighetsrådet 

I tillegg kommer faste arr. som Fredheim ungdomsklubb, formiddagslunsj, bibelgrupper, 
fellesskapskvelder, dåpsskolen for 4 åringer, supertorsdag, lørdagsklubben, mm 

Menighetsrådet ønsker at ordningen med kirkekaffe i kirkene etter hver gudstjeneste 
fortsetter. 

Menighetsrådet ber presten sørge for liste over høyden på konfirmantene med hensyn til 
kappene. Dette må gjøres i god tid. 

Sak 23/20 Oppfølging 

- Menighetsbladet 
Lunde og Flåbygd sokneråd har invitert til møte mandag 23.mars kl 18.00 på Solhaug i 
forbindelse med at vi ønsket et samarbeid.  

Vedtak: Bjørn Sturød møter på vegne av menighetsrådet. 

- Fasteaksjonen tirsdag 31.mars kl 17.00 
Kristin Larsen er hovedansvarlig for fasteaksjonen. Hun trenger mange hjelpere.  

Vedtak: Jane Hjelseth tar kontakt med Kanalen. Alle i menighetsrådet oppfordres til å 
møte opp.  

- Salmekveld 
Bjørn W legger fram saken som han har jobbet med i forbindelse med at Landstads 
salmebok er 150 år. 

Vedtak: Bjørn W Nilsen og Helge Skippervold tar ansvar for planlegging og 
gjennomføring av en salmekveld i Holla kirke høsten 2020. 

- Fellesskapskveld tirsdag 17.mars med Ivar Skippervold 
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Vedtak: Bjørn Sturød tar kontakt med leder av Holla historielag. Berit Lia legger ut 
informasjon på nettside og FaceBook. 

Sak 24/20 Orienteringer  

- Tur til Estland 
Bjørn Sturød skriver om turen i menighetsbladet 

- Konfirmantleir 
Vebjørn Sagedal skriver om dette i menighetsbladet 

Sak 25/20 Eventuelt 

- Jane Hjelseth og Berit Lia deltar på årsmøte i Kirkens SOS 18.mars 

 

Eidsbygda, 08.03.2020 

For menighetsrådet  
Berit Lia, sekretær mobil: 900 98 339 
epost: beritlia@online.no  

mailto:beritlia@online.no

