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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 3.september på Fredheim 

menighetshus 

 
Tilstede: Bjørn Sturød, Hege Andal Hofsten, Stian Refsdal, Helge Skippervold, Valborg Lindgren, Morten 
Karlsson, Thora Betten, Bjørn W Nilsen, Jane Hjelseth og Berit Lia. 

Saker som ble behandlet: 

Sak 49/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
Sak 50/20  Godkjenning av referat fra møte torsdag 4.juni 2020 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 51/20  Regnskapsoversikt pr 31.07.2020 

 Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 52/20 Orienteringer 

- Fest for gullkonfirmantene søndag 4.oktober. Berit Lia bestiller mat og rom på RiBo. Ved 
flere enn 25 påmeldte flyttes arrangementet fra Fredheim til RiBo. Erna Kristin Hoksrud 
og Mari Halvorsen hjelper til. 

- Formiddagstreffa starter opp igjen på Fredheim – nå i storsalen. Første samling er 
onsdag 9.september 

- Brev fra IATA, datert 25.06.2020, med oppfordring til kildesortering og priser på 
avfallslevering. 

- Fra Tore Gullaksen, informasjon angående givertjeneste og tilbud om hjelp til å komme i 
gang. 

Sak 53/20 Oppfølginger 

- Salmekveld 30.september i forbindelse med 150 årsjubileum for Landstads salmebok. 
Bjørn W Nilsen orienterte om planene for arrangementet. 

- Mennesker uten rett til opphold i verden 
Bjørn W Nilsen orienterte om arbeidet så langt. Det sendes ut orienteringsbrev til de 54 
menighetene som har støttet vårt initiativ. Liste over navn og adresse til de 54 
menighetene legges ved. Det sendes også ut brev til Bispemøtet, Kirkerådet og 
Mellomkirkelig råd. Brevene underskrives av Bjørn Sturød, Berit Lia og Bjrn W Nilsen på 
vegne av menighetsrådet. 

 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 54/20 Valg av nytt medlem til familiegudstjenesteutvalget 

Utvalget har bestått av Liv Mari B Bøstein (leder), Stian Refsdal, Torgeir Hegland, Vebjørn 
Sagedal og Erna Kristin Hoksrud. 

Stian Refsdal ønsker ikke å fortsette i utvalget og Vebjørn Sagedal har sluttet. Vi må derfor 
velge nytt medlem fra menighetsrådet. Hege Andal Hofsten tiltrer utvalget. 

Vedtak: Bjørn Sturød, Helge Skippervold og Valborg Lindgren samarbeider om å forespørre 
noen som kan være villig til å tiltre familiegudstjenesteutvalget. 

 

Sak 55/20  Samtalegudstjenesten/konfirmanstfesten 2020 

Gjennomføringen av konfirmasjonen er utsatt fra i mai dette året. Det blir 
samtalegudstjeneste for konfirmanter og foresatte fredag 4.september kl 18.00. Her trenger 
vi parkeringsvakter. Arbeidsutvalget har besluttet å avlyse konfirmantfesten denne kvelden 
på grunn av smitteverntiltakene.  

Vedtak: Bjørn Sturød, Bjørn W Nilsen og Morten Karlsson møter ved Holla kirke kl 16.45 og 
tar ansvar for parkeringen. 

 

Sak 56/20  Konfirmasjonene 2020 

Det er 26 konfirmanter i Holla kirke og 5 konfirmanter i Helgen kirke.  

Holla kirke 20.september Kl 10.00 Kl 11.30 Kl 12.30 

Helgen kirke 27.september Kl 10.30 Kl 12.00  

Vi trenger noen frivillige som kan hjelpe til med å klargjøre kirkene mellom hver 
gudstjeneste. Vi regner ikke med å ha parkeringsvakter denne søndagen. 

Vedtak: Jane Hjelseth og Bjørn W Nilsen hjelper til med klargjøring av Holla kirke i 
tidsrommet 10.30 – 12.30. Valborg Lindgren hjelper til med klargjøring av Helgen kirke kl 
11.00. 

  
Sak 57/20 Basar 2020 

I år trenger vi å tenke annerledes. Vi kan ikke ha den store basardagen på Fredheim. Regner 
med at vi fremdeles kan selge lodd på bok og via nettet. Hvordan organiserer vi dette denne 
gangen? 

Vedtak: Berit Lia får med seg noen flere og planlegger hvordan basaren kan gjennomføres i 
år. Dato for trekningen blir lørdag 14.november. 

 

Sak 58/20 Retningslinjer for sosiale medier – se vedlegg 

Nome kirkelige fellesråd behandlet saken i sitt møte 10.06.2020 og gjorde følgende vedtak:  

FELLESRÅDETS BEHANDLING: 
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Kirkelig fellesråd ønsker at «Forslag til etiske retningslinjer ved bruk av sosiale 
medier» skal forankres i Holla og Helgen menighetsråd samt Lunde og Flåbygd 
sokneråd. 
Forslaget til retningslinjene gjelder ansatte, i tillegg til medlemmer i menighetsråd, 
fellesråd og frivillige. 
  
Kirkelig fellesråd ønsker tilbakemelding fra menighetsrådene og vil vedta 
retningslinjene i FR sitt møte 16. september 2020. Svar ønskes innen mandag 7. 
september 2020. 
Eidsbygda, 021.08.2020 

Vedtak: Holla og Helgen menighetsråd gir sin tilslutning til det tilsendte forslaget fra 
kirkevergen angående «Etiske retningslinjer ved bruk av sosiale medier» 

Sak 59/20 Evalueringer 

- Innsettingsgudstjenesten 23.august for Hege M Andal Hofsten. Menighetsrådet er 
fornøyd med gjennomføringen av gudstjenesten. Det var mange folk i kirken og hyggelig 
med kirkekaffe på Fredheim. Smitteverntiltakene tatt i betraktning var lokalet fullt. 

- Oppstartfesten på Helgen klubbhus 31.august. Det ble et vellykket arrangement i år også 
med mange til stede. Været var supert og folk hygget seg med mat og prat etter 
gudstjenesten. Vi valgte å dele ut en is til hver i stedet for hjemmebakte kaker. 
Aktivitetene ble redusert til en gjettekonkurranse og natursti. 

Sak 60/20 Neste møte 1.oktober 

På initiativ fra Stian Refsdal ønsker menighetsrådet å benytte neste møte til et temamøte om 
hvordan vi skal utvikle menigheten vår – tanker, strategier og planer. 

 

Eidsbygda, 4.september 2020 

Ref.: beritlia  


