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Referat fra møte i menighetsrådet onsdag 3.desember på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Bjørn Sturød, Stian Refsdal, Thora Betten, Hege Andal Hofsten, Morten 

Karlsson, Thomas Lyngstad, Bjørn Werner Nilsen, Jane Hjelseth og Berit Lia 

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 81/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Vedtak: Godkjent 
Sak 82/20  Godkjenning av referat fra møte onsdag 4.november 2020  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 83/20  Konstituering 

Ifølge Håndbok for menighetsråd kap 2.2. skal leder og nestleder velges hvert år.  

Leiar og nestleiar skal som nemnt veljast kvart år innan 1. januar, og 
valet skal vere skriftleg, jf. verksemdreglane § 1 nr. 3. Det er naturleg å 
velje dei to kvar for seg, først leiar og så nestleiar.  

Leiar og nestleiar bør veljast blant dei leke medlemmene i rådet sjølv 
om det ikkje er noko formelt til hinder for at presten eller ein kyrkjeleg 
tilsett som eventuelt er vald inn i rådet, kan veljast til leiar eller 
nestleiar, men Kyrkjemøtet har uttrykt at det er lite ønskjeleg, særleg i 
fellesrådet, der ein arbeidstakar kan bli sin eigen arbeidsgjevar. Leiaren 
og nestleiaren må veljast blant dei faste medlemmene i rådet. 

  Resultatet av den skriftlige avstemmingen ble slik: 

  Leder:   Bjørn Sturød: 8 stemmer, 1 blank 

Nestleder:  Stian Refsdal: 8 stemmer 
Thora Betten: 1 stemme 

 Vedtak. Bjørn Sturød er leder og Stian Refsdal er nestleder. Funksjonstiden for begge 
verv er 1 år. 

Sak 84/20 Revidering av hovedgudstjenesteliturgien v/Hege Andal Hofsten 

  Utsatt fra forrige møte.  

Vedtak: Hege Andal Hofstad lager et forslag til gudstjenesteliturgi som er i samsvar 
med kirkens nye retningslinjer. Forslaget legges fram til behandling på møte 
28.januar 2021  

 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 85/20 Møteplan for arbeidsutvalget og menighetsrådet 2021 

 Vedtak:  

1. Møtene i menighetsrådet avholdes vanligvis på Fredheim menighetshus i tiden 
19.00-21.30. 

2. Arbeidsutvalget bestemmer selv sted og tidspunkt 

Arbeidsutvalg Menighetsråd  Arbeidsutvalg Menighetsråd 

14.jan  Torsdag 28.jan 

bevertning: Thomas 

åpning: Bjørn S 

 2.sep  Torsdag 16.sept 

bevertning: Helge 

åpning: Berit 

11.feb  Torsdag 18.feb 

bevertning: Bjørn W 

åpning: Stian 

 7.okt  Torsdag 21.okt 

bevertning: Stian 

åpning: Bjørn W 

11.mar  Torsdag 25.mar 

bevertning: Jane 

åpning: Helge 

 18.nov  Torsdag 2.des 

bevertning: Thora 

åpning: Bjørn S 

15.apr  Torsdag 29.apr 

bevertning: Berit 

åpning: Hege 

   

3.jun Torsdag 17.jun 

bevertning: Morten 

åpning: Thora 

   

 

Sak 86/20 Nyttårsfesten søndag 10.januar 2021 

 Med vekslende smittevernregler er det vanskelig å planlegge et arrangement som 
samler mange mennesker på RiBo. Hvordan gjør vi dette denne gangen? 

Vedtak: Arrangementet avlyses på grunn av gjeldende smitteverntiltak 

Sak 87/20 Prestens hjørne 

- Smittevernregler; nye smittevernregler 2.desember, påmelding til gudstjenester, 
salmer uten salmesang ved avstand under 2 meter, gudstjeneste og andakt på 
sjukeheimen går som normalt, presten kan kontaktes ved sognebud. 

-  

Sak 88/20 Orienteringer 

- Prosjektmidler fra Opplysninsgfondet 

- Prosjektmidler til diakoniarbeid 



   

3 

 

- Tilbud om besøk fra Kirkens nødhjelp; Hege Andal Hofsten vurderer å ta kontakt 
med tanke på konfirmantene 

- Strategi for Den norske kirken 2022-2025 – frivillig høring: 
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkeradet/2020/januar/kr_11_0_20_strategi%202022-
2025%20%20innledende%20dr%C3%B8fting.pdf ; menighetsrådet ønsker ikke å 
delta i høringen, men vil vurdere dokumentet med tanke på egne strategier 

- Fredheimbasaren – oppsummering; vellykket gjennomføring og resultat. Det kom 
inn kr 56 000,- 

Sak 89/20 Offerformål 2021 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan lese mer om de ulike organisasjonene på www.kirkekollekt.no  

 Forslag til vedtak: 

a) 17 av ofringene går til eksterne formål – iberegnet misjonsprosjektet i Estland. 

Resten av ofringene går til arbeid i egen menighet. 

b) Når det er fellesgudstjeneste med Lunde, gir vi til eksterne formål. 

c) Menighetsrådet prioriterer følgende organisasjoner: 

 

Kirkens nødhjelp (julaften, 2 evt 3 gudstjenester)  

UiO, Skien (Ungdom i Oppdrag)  

Amnesty International (17.mai, Holla kirke og evt i Helgen kirke)  

Stiftelsen CRUX Tilja Oppfølgingssenter, Skien  

Misjonsprosjektet i Estland (3 g) 

Skien Diakonale Senter  

https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2020/januar/kr_11_0_20_strategi%202022-2025%20%20innledende%20dr%C3%B8fting.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2020/januar/kr_11_0_20_strategi%202022-2025%20%20innledende%20dr%C3%B8fting.pdf
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/2020/januar/kr_11_0_20_strategi%202022-2025%20%20innledende%20dr%C3%B8fting.pdf
http://www.kirkekollekt.no/
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Telemark Søndagsskolekrets (oppstartsfest/lørdagsklubben?)  

Bibelselskapet  

Stefanusalliansen (søndag for de forfulgte)  

IKO  

Normisjon, Region Telemark  

Kirkens SOS, Telemark 

Kirkens bymisjon i Porsgrunn og Kragerø   

d) Hege Andal Hofstad fordeler offerformål i henhold til gudstjenesteoversikten. 

Der det er naturlig, ønsker menighetsrådet at presten tar kontakt med den 
organisasjonen som mottar offerpenger, om å komme på besøk i kirken og 
presentere sin organisasjon/bidra i gudstjenesten. 

 

Sak 90/20 Blomsterhilsen til 90-åringene 

Det ble ikke delt ut blomster til fjorårets 90-åringer. De får sin hilsen i år samtidig 
som årets 90-åringer. 

Vedtak: Thomas Lyngstad sørger for å dele ut blomster til årets og fjorårets 90-
åringer som en liten hilsen fra Holla og Helgen menighetsråd. 

Sak 91/20 Ringe inn jula i Romnes kirke 

Vi har fått en hyggelig henvendelse fra Kristian Karlsen. Hans bestefar pleide i mange 
år å ringe inn jula i Romnes kirke. Kristian spør om tillatelse til å videreføre denne fine 
tradisjonen og vil selv ta på seg oppgaven. 

Vedtak: Menighetsrådet takker for henvendelsen og har ingen ting imot at Kristian 
Karlsen ringer inn jula i Romnes kirke på julaften kl 1700-1730. Ordningen starter opp 
i 2021. 

 

Eidsbygda, 7.desember 2020 
Ref.: beritlia 

  

 


