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Referat fra møtet i menighetsrådet torsdag 14.mai 2020 på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Bjørn Sturød, Mona Halsvik, Vebjørn Sagedal, Jane Hjelseth, Stian Refsdal, Morten Karlsson, Helge 

Skippervold, Thora Betten, Thomas Lyngstad, Bjørn W Nilsen og Berit Lia. 

Saker som ble behandlet: 

Sak 26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 27/20  Godkjenning av referat fra møte torsdag 5.mars 2020  

  Aprilmøtet ble avlyst på grunn av coronapandemien.   

Vedtak: Godkjent 

Sak 28/20  Gudstjenester – åpning av kirkene v/Mona Halsvik 

Fra og med 24.mai kan kirkene åpnes igjen for gudstjenestelige handlinger. Biskopen sier i 

sitt brev datert 05.05.2020 at visse forhåndsregler må tas – blant annet maksimum 50 

personer med 1 meters avstand (dagens gjeldende regler).  

Kirkeverge Mona Halsvik orienterte om gjeldende smittevernregler som vi må følge når 

kirkene nå åpner igjen. I vår menighet benyttes kun Holla kirke til alle kirkelige handlinger. 

Sak 29/20  Regnskapsoversikt pr 31.03.2020  

 Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 30/20 Årsmøte 2020 

  Bjørn Sturød orienterer om det formelle rundt årsmøtet som vi ikke fikk avholdt i april. 

 Vedtak: Årsmelding 2019 og regnskap 2019 for Holla og Helgen menighet godkjennes. 

Sak 31/20 Samlinger i menighetens regi, formiddagstreff m.m. 

Er dette noe vi kan starte opp igjen med? Er det noen praktiske rutiner vi må endre? Kan vi 

bruke storsalen til samlinger og møter. 

 Vedtak:  

a) Vi ønsker ikke å starte opp noen aktiviteter i Fredheim menighetshus før sommeren.  

b) Menighetsrådet kan ha sine møter i storsalen dersom gjeldende smittevernregler følges.  

c) Den planlagte gudstjenesten på Øvre Verket 14.juni flyttes til Holla kirke. 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 32/20  Utleie? 

  Har vi retningslinjer vi må forholde oss til ved utleie av Fredheim? Hva kreves av oss? 

Vedtak:  

a) Inntil videre leies ikke Fredheim menighetshus ut til barnebursdager og lignende.  

b) Bjørn W Nilsen får ansvar for å utarbeide retningslinjer for bruken av Fredheim med 
hensyn til gjeldende smittevernregler. 

 

Sak 33/20  Prestens hjørne 

Vebjørn Sagedal opplyste at han slutter i sin stilling som sokneprest i Holla og Helgen 
menighet 31.juli og begynner i ny jobb i Alta. Hans siste gudstjeneste i vår menighet blir 
søndag 14.juni. Stillingen lyses ut i løpet av våren. 

 

Sak 34/20  Orienteringer 

- Fasteaksjonen 2020 innbrakte kr 20 430 til Kirkens Nødhjelp. Innsamlingen var kun via 
Vipps eller andre digitale hjelpemidler. 

- Sparebankstiftelsen har gitt menigheten kr 25 000,-. Vi søkte om støtte på grunn av 
tapte inntekter i «korona-tida». 

- NMS har fått ny kontaktperson - misjonskonsulent Helene Kristiansen. Ivar Øverli eller 
Møyfrid Lunde kan kontaktes dersom vi ønsker besøk angående misjonsprosjektet, 
preken, misjonsinfo og brosjyrer/materiell.  

- Helge Skippervold ønsker å ha en salgsutstilling av sine malerier vår/sommer 2020 til 
inntekt for Fredheim menighetshus/menighetsarbeidet.  

  
Sak 35/20 «Sammen som kirke i hele verden» 

- en informasjons- og innsamlingsaksjon det oppfordres til å delta i fra Biskopen i Agder og 
Telemark bispedømme og Agder og Telemark bispedømmeråd. Aksjonen er 
bispedømmets egen respons på koronapandemiens følger for verden. Varighet fra nå og 
til St.Hans. Pengene vi samler inn skal gå til vårt misjonsprosjekt i Estland. 

Vedtak: Mona Halsvik tar kontakt med leder av Lunde og Flåbygd sokneråd. Menighetsrådet 
ønsker at begge menighetene kan gå sammen i dette arbeidet. Det er ønskelig at 
kirkekontoret sørger for å starte innsamlingsaksjonen på våre FaceBooksider. 

Sak 36/20 17. mai ved Holla kirke 

  Det blir drive-in gudstjeneste ved Holla kirke og det trengs hjelp til parkeringen fra kl 11.00 

Vedtak: Stian Refsdal og Bjørn Sturød ordner dette og får med seg en til. 

Sak 37/20 Mennesker uten rett til opphold i verden (oppfølging) 
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Brevet som Bjørn W Nilsen forfattet og det forrige menighetsrådet stilte seg bak, ble sendt 
ut til 1200 menigheter i Norge. Et fåtall av menighetene responderte på henvendelsen. 
Menighetsrådet ønsker ikke å slippe denne saken og sluttet seg til følgende plan: 

- Saken tas opp igjen i menighetsrådet 4.juni 

- Bjørn W Nilsen lager forslag til brev som sendes Bispemøtet, Kirkerådet og 

Mellomkirkelig råd med oppfordring til å sette saken på deres agenda. Holla og Helgen 

menighetsråd settes som avsender av brevet. 

 

Sak 37/20 Bruk av sosiale medier 

Kirkeverge Mona Halsvik orienterte om Etiske retningslinjene i bruk av sosiale medier som 
gjelder for kommunens ansatte og Forslag til retningslinjer ved bruk av sosiale medier 
utarbeidet av KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter). 

 

Ref.: beritlia 


