
   

1 

 

 

Referat fra møtet i menighetsrådet torsdag 4.juni 2020 på Fredheim 

menighetshus 
 
Til stede: Bjørn Sturød, Vebjørn Sagedal, Stian Refsdal, Thomas Lyngstad, Morten Karlsson, Bjørn W Nilsen, 
Jane Hjelseth og Berit Lia. Prost Asgeir Sele deltok under sak 47/20. 

Saker som ble behandlet: 

Sak 39/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 40/20  Godkjenning av referat fra møte torsdag 14.mai 2020  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 41/20  Olsokgudstjeneste i Romnes kirke 

Felles olsokgudstjeneste med salg av rømmegrøt har blitt en god og hyggelig tradisjon i vår 

menighet. På grunn av gjeldende smittevernregler er kun Holla kirke tatt i bruk for 

gudstjenestelige handlinger. En gudstjeneste her en onsdagskveld uten rømmegrøt vil ikke 

bli det samme. Arbeidsutvalget ønsker dermed å avlyse olsokgudstjenesten i år. 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker ikke å arrangere olsokgudstjeneste dette året på grunn av 

koronaviruset. Leder Bjørn Sturød sender søknad til prosten om at det innvilges messefall.  

Sak 42/20  Regnskapsoversikt pr 31.05.2020 – ettersendes få fort den foreligger 

 Vedtak: Sendes medlemmer når den foreligger 

Sak 43/20 Orienteringer 

- Siste gudstjenete i Holla kirke før sommerferien med Vebjørn Sagedal som sokneprest 

blir 14.juni. 

- Vår regnskapsfører takker for blomst 

Sak 44/20 Oppstartsfest Helgen klubbhus søndag 30.august 

Vedtak: Vi regner med at oppstartfesten kan foregå etter oppsatt plan, men vi vil følge med 

på gjeldende smittevernsregler. Arbeidsutvalget sørger for å skaffe kaker til kirkekaffe. 

Sak 45/20  Prestens hjørne 

  Vebjørn Sagedal takket for seg og ønsket oss lykke til med sin etterfølger. 
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Sak 46/20  Mennesker uten rett til opphold i verden – oppfølging av sak 

Viser til sak 37/20 fra forrige møte og brev forfattet av Bjørn W Nilsen og sendt 
menighetsrådets medlemmer 21.mai 2020. 

Forslag til vedtak: Holla og Helgen menighetsråd sender brev til Bispemøtet, Kirkerådet og 

Mellomkirkelig råd med oppfordring til å sette saken angående mennesker uten rett til 

opphold i verden på deres agenda.  

  
Sak 47/20 Ledig prestestilling v/prost Asgeir Sele 

Prost Asgeir Sele orienterte menighetsrådet om arbeidet med å besette den ledige 
soknepreststillingen i vår menighet. Vebjørn Sagedal slutter 31.juli. 

Sak 48/20 Eventuelt 

Bjørn W Nilsen påpekte mangler i engangsliturgiheftet som for tiden benyttes under 
gudstjenestene. Dette blir ordnet. 

Eidsbygda, 05.06.2020 

For menighetsrådet  
Berit Lia, sekretær mobil: 900 98 339 
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