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Referat fra møte i menighetsrådet via e-post onsdag 27.januar 2021 
 

 
Til stede, vil her si svart bekreftende på forslag til vedtak via e-post. Ingen ønsket digitalt møte via 
Messenger. 

Morten Karlsson, Thora Betten, Stian Refsdal, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Jane S Hjelseth, 
Bjørn W Nilsen, Mette Bøe, Olaug Aspheim, samt Bjørn Sturød, Hege Andal Hofsten og Berit Lia. 

Saker som ble behandlet: 

Sak 1/21 TONO-avgift 

Denne helgen 24. januar sendte Lunde menighet en digital gudstjeneste på nett.  
Neste helg vil vi i Holla gjøre det samme. Men ved bruk av musikk blir det også Tono 
avgift. 

 
Pris for en direktesendt gudstjeneste er kr 300,- hver gang. Det er mulig å få en 
halvårsavtale for inntil 10 gudstjenester til kr. 2 500,- eller for inntil 26 gudstjenester 
til kr. 5 000,- hvis det er ønskelig. 

 
Personlig håper jeg jo at vi snart kunne finne noen fysiske møteplasser, der det er 
mulig. 
Pr. i dag er det kun lov til å samle ti personer til gudstjeneste inne i kirken med 
påmelding. Det er lov å samles 200 med påmelding ute. 

 
Ønsket er at menighetsrådet innvilger bruk av penger til dekning av digitale 
gudstjenester i den grad det vil bli behov for dette. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet innser at slik Coronasituasjonen nå er i samfunnet, kan det være 
aktuelt å holde digitale gudstjenester. Dette innebærer en TONO-avgift på kr 300 pr 
gudstjeneste. Menighetsrådet gir soknepresten fullmakt til å arrangere digital 
gudstjeneste når hun finner det riktig, og bevilger herved de nødvendige midler til 
betaling av TONO-avgift. 

 

Sak 2/21  Konfirmantgudstjenester 2021 

Korona-epidemien har gjort at vi lever litt ad hoc, og vi vet nesten ikke vet hva 
morgendagen bringer. 

 
Selv om vi på Ulefoss har lite smitte, er det deler av landet som er helt nedstengt og 
de nasjonale smittevernreglene er skiftende. Pr. i dag 25. januar er det kun lov til å 
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være 10 mennesker samlet i kirken av gangen. Vi vet ikke hvor vi er i mai. Det vi kan 
håpe på er at vi innen juli har fått vaksinert alle de som ønsker det over 18 år, og at 
dette vises i samfunnet. 

 
Vedtak: 
Menighetsrådet støtter sokneprestens forslag til avvikling av 
konfirmasjonsgudstjenester i året 2021. Det betyr at vi regner med at vi i mai fortsatt 
kan samle kun 50 til gudstjeneste. Det vil igjen si at vi kun kan ha fem konfirmanter 
pr. gudstjeneste og at hver får med seg ni gjester.  
 
Vi har i år 27 konfirmanter. En i Helgen, resten i Holla. Da tenker vi disse datoene 
8. mai kl.10.30 Holla 
8. mai kl. 12.00 Holla 
9. mai kl.10.30 Holla 
9. mai kl. 12.00 Holla 
23. mai kl.10.30 Helgen 
23. mai kl. 12.00 Holla 
 
Vi ønsker å tilby konfirmantfamiliene å flytte konfirmasjonene til høsten. Og da satse 
på at vi kan gjennomføre med kun en eller maks to gudstjenester på en søndag. 
(Helgen kirke vil uansett ha en egen søndag) 
19. september i Helgen (samtidig med Lunde) 
26. september i Holla (event 10.30 og 12.00) 
Konfirmantfamiliene må velge mellom vår og høst, og dette skjer etter avstemning 
ved simpelt flertall. 
Dette vil ikke bli en fast ordning, men er en løsning på den utfordringen vi er oppe i 
nå. 

 

Sak 3/21 Konfirmantbetaling 

Da den fysiske leiren er avlyst vil konfirmantåret bli en del rimeligere, og avgiften bør 
også settes ned. Lunde menighet har kommet fram til å sette 600,- som en ny pris, og 
jeg håper menighetsrådet i Holla vil gjøre det samme. Fint om vi opererer med 
samme sum. 
 
Vedtak: 
Da den fysiske leiren er avlyst, vil konfirmantåret bli en del rimeligere. 
Menighetsrådet i Holla og Helgen setter ned avgiften til kr 600,-. 

 
Sak 4/21 Bo hjemme leir 22- 24. februar 

Ønsket og Elsket leiren som har vært en del av konfirmantopplegget i Holla og Helgen 
lar seg ikke gjennomføre med dagens smittesituasjon. 
Det blir derfor leir i vinterferien, men den gjennomføres hjemme – det vil si at de bor 
hjemme, men deltar på opplegg med oss mandag- onsdag kl.09.30-16.00 (klokkeslett 
ikke helt avklart) 
Soknepresten får med seg prest Tone Anne Hvalen, og gjennomfører undervisning og 
gruppearbeid, i tillegg til noe digitalt fra Seljord. Vi håper på at vi kan bruke Fredheim 
til dette. 
Vi trenger hjelp fra dere da konfirmantene skal ha lunsj i løpet av dagene, og det ikke 
er mulig for oss å ha det ansvaret også disse dagene. 
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Oppfordring: 
Siden dette er samlinger på dagtid, regner vi med at det kan være vanskelig for 
foreldrene å delta. Menighetsrådet er av den oppfatningen at vi skal kunne skaffe 
noen til å ta seg av serveringen disse tre dagene. Menyen kan være pizza, suppe, 
tacobaguetter eller lignende. Det er ønskelig med 2 personer hver dag. 
Vær vennlig å svar tilbake dersom du kan være med å lage lunsj for konfirmantene 
 
Mandag 22.februar 
Tirsdag 23.februar 
Onsdag 24.februar 
 
Konklusjon: Bjørn W Nilsen, Bjørn Sturød og Berit Lia samhandler om denne 
oppgaven. 
 


