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Referat fra møte i menighetsrådet onsdag 4.november på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Bjørn Sturød, Hege Andal Hofsten, Helge Skippervold, Thora Betten, Olaug Aspheim, 

Valborg N Lindgren, Thomas Lyngstad, Bjørn Werner Nilsen og Berit Lia. 

Sak 73/20 Prestens hjørne med oppfølging av temamøtet i oktober ble behandlet først. Varaene 

Olaug Aspheim og Valborg N Lindgren var kun til stede under denne saken. 

Saker som ble behandlet: 

Sak 67/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
Sak 68/20  Godkjenning av referat fra møte torsdag 1.oktober 2020 

  Vedtak: Godkjent 

Sak 69/20  Regnskapsoversikt pr 30.09.2020 og 31.10.2020 

 Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 70/20 Julegudstjenestene 2020 

Vi følger de smittevernreglene som til enhver tid gjelder. Pr 6.november 2020 er det 
ikke lov med flere enn 50 personer i kirken. Dette kan endre seg innen jul, men vi må 
ta høyde for å arrangere flere enn en gudstjeneste på julaften/1.juledag. De som 
ønsker å delta må melde seg på. Det arbeides for å finne praktiske løsninger for 
dette. 

Helgen kirke er for tiden ikke i bruk. Vi tenker oss primært to gudstjenester på 
julaften i Holla kirke – kl 14.30 og kl 16.00. Dersom påmeldingen tilsier det, kan det 
settes opp en gudstjeneste også kl 13.00.  

Sak 71/20 Supertorsdag  

Liv Mari B Bøstein er sykemeldt. Bjørn Sturød tar kontakt med kirkeverge og jobber 
videre med bemanningsplanen.  

Sak 72/20 Gullkonfirmantene 

 På grunn av få påmeldinger, avlyste vi festen for gullkonfirmantene. (Av 49 
gullkonfirmanter var det 11 påmeldte) Blant de påmeldte var det stor skuffelse. 
Kirkekontoret skulle sende beskjed om avlyst arrangement, men flere hadde ikke fått 
denne beskjeden. Pengene er betalt tilbake, men betaling via Vipps laget problemer 
for regnskapsfører.  

 Kan vi gjøre noe for å bøte på dette? Hvordan kan vi sikre oss bedre rutiner neste 
gang? 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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 Vedtak: Vi tar saken opp igjen på møtet i januar 2021 

Sak 73/20 Prestens hjørne 

 Hege tar utgangspunkt i de tilbakemeldingene hun fikk på temamøtet 1.oktober og 
deler av sine erfaringer med menighetsutvikling. 

 Hege delte ut en oversikt over de svarene/innspillene hun hadde fått på forrige 
møtet og vi samtalte rundt dette.  

Denne gangen tok vi tak i en av idéene - Hvordan kan vi arrangere åpen kirke en dag i 
uka i adventstida. Vi jobber videre med denne saken. 

  Andre saker fra prestens hjørne: 

- Landsmarka kapell 13.juni – felles gudstjeneste med Lunde og Flåbygd 

- Øvre Verket 27.juni – friluftsgudstjeneste 

- Romnes kirke 29.juli – olsokgudstjeneste på kirkebakken 

Sak 74/20 Orienteringer 

- Åpning av «Ønsket og elsket kompetansesenter for kyrkjeleg ungdomsarbeid» 

- NMS og Giving Tuesday 

- Julekonsert med Iver Kleive, Sigmund Groven og Anne Vada – forespørsel 
Hege Andal Hofsten drøfter dette med kirkevergen 

- Videreføring av saken om mennesker uten rett til opphold i verden. Bjørn W 
Nilsen videresender brevet fra Kirkerådet og Mellomkirkelig råd til alle 
menighetene som responderte positivt på vår henvendelse. 

Sak 75/20 Revidering av hovedgudstjenesteliturgien v/Hege Andal Hofsten 

  Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

Sak 76/20 Fastsetting av menighetens årsmøte 2021 

  Vedtak: Menighetens årsmøte 2021 blir søndag 14.mars etter gudstjenesten 

Sak 77/20 Påskemåltid på skjærtorsdag 2021 

Vi har i flere år arrangert kveldsmat (kjærlighetsmåltid) før gudstjenesten i Holla 
kirke. De to siste årene har vi ikke hatt dette arrangementet. Er det noe vi burde ta 
opp igjen? 

Vedtak: Vi planlegger ikke arrangement på Fredheim menighetshus  skjærtorsdag i 
2021 

Sak 78/20 Bruken av Helgen kirke 

Smittevernreglene har gjort at gudstjenester og begravelser har blitt avholdt i Holla 
kirke.  Kan vi åpne for at også Helgen kirke blir tatt i bruk enkelte ganger? 
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Vedtak: Det ikke aktuelt å bruke Helgen kirke på grunn av smittevernreglene som 
gjelder pr dags dato. Dette spørsmålet blir løpende vurdert. 

Sak 79/20 Midler til input for konfirmantforeldre 

Vedtak: Menighetsrådet er positiv til at foredragsholdere kan inviteres til møter med 
konfirmantforeldre når det er aktuelle temaer som skal belyses. En regner med 1 
møte pr semester og utgiftene begrenses oppad til kr 2.500 pr møte. 

Sak 80/20 Eventuelt 

- Konsert med Hans Olav Kastodden i Holla kirke onsdag 20.januar 2021 kl 19.00 

- Samtalegudstjenesten flyttes til søndagen før konfirmasjonen 2021 – tidspunkt kl 
16.00 i Holla kirke. 

 

   

Eidsbygda, 10.11.2020  
Ref: beritlia 


