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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 18.februar 2021 på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Helge Skippervold, Stian Refsdal, Jane S Hjelseth, Hege Andal Hofset, Bjørn W Nilsen, 

Bjørn Sturød og Berit Lia  

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 5/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 6/21  Godkjenning av referat fra møte torsdag 3.desember 2020 og torsdag 28.januar 2021  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 7/21  Regnskapsoversikt pr 31.12.2020  

 Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 8/21 Orienteringer 

- De fleste menighetene i prostiet gjennomfører digital konfirmantleir i vinterferien. Vår 
digitale leir avholdes 22.-24.februar på Ulefoss samfunnshus.  
Mange ønsker også i tillegg å delta på Ønsket og elsket-leiren i uke 32. Denne blir frivillig 
for konfirmantene. 

- På Fredheim er snekkerarbeidet med tilbygget i gang. Snekker er engasjert. 

- Konfirmasjonsgudstjenestene for årets konfirmanter er flyttet til høsten 2021 

Sak 9/21 Tidspunkt for framtidige konfirmasjoner – se vedlegg 

Prosten ønsker en avklaring av tidspunkt for konfirmasjoner i tida etter pandemien. I 
vedlegget presenterer han 2 alternativ – fortsette med vårkonfirmasjon eller gå over til 
høstkonfirmasjon. Menighetsrådene har svarfrist 19.februar 2021. Det er prostirådet som 
avgjør dette og de skal ha møte fredag 19.februar kl 16.30. 

Vedtak:  

1. Holla og Helgen menighetsråd ønsker alternativ 2 med høstkonfirmasjon.   

2. Menighetsrådet vil rette seg etter vedtak i prostirådet. 

3. Det er aktuelt for oss å delta på leir i uke 32 i år som et frivillig tilbud til 2021-
konfirmantene. 

4. Berit Lia fyller ut tilbakemeldingsskjema i tråd med våre vedtak i saken og sender det til 
prosten i løpet av kvelden. 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 10/21 Prestens hjørne 

Varierende smittevernregler på grunn av pandemien gjør det vanskelig å forutse hvordan 
konfirmasjonen kan gjennomføres. Presten har planlagt for ulike scenarier. Det som for tiden 
er mest aktuelt og ønskelig er følgende: 

Konfirmasjonsgudstjeneste gjennomføres for en gruppe på 13 konfirmanter i Holla kirke 
søndag 5.september og 13 konfirmanter søndag 26.september. Gudstjeneste i Helgen kirke 
søndag 19.september for 1 konfirmant. 

Samtalegudstjenesten gjennomføres i Holla kirke fredag 27. august med fest etterpå på 
Ulefoss samfunnshus. Alternativt holdes hele arrangementet på samfunnshuset. 

Sak 11/21 Framtidige gudstjenester 

  Hva tenker dere? Hva kan vi få til med de smittevernreglene vi har. 

Menighetsrådet ga positive tilbakemeldinger til Hege Andal Hofset på de digitale andakter og 
gudstjenester som hun og hennes medarbeidere har laget og publisert.  

Menighetsrådet ønsket ikke gudstjenester i Holla kirke så lenge som vi bare har tillatelse til å 
åpne for 10 personer. 

Menighetsrådet er positive til at det arrangeres felles gudstjeneste med Lunde og Flåbygd i 
Ulefoss samfunnshus 1.påskedag. Utgiftene til dette dekkes av Nome kirkelige fellesråd. 

 

Sak 12/21 Menighetens årsmøte 2021 

Vi har tidligere bestemt at vi skal avholde menighetens årsmøte søndag 14.mars rett etter 
gudstjenesten. Liv Mari har planer om en familiegudstjeneste ute denne dagen. 

Årsmøtesaker med de ordinære beretninger og rapporter må vi uansett utarbeide. Hvordan 
vi bekjentgjør disse og tar imot innspill må vi drøfte. 

Vedtak: Vi gjennomfører ikke fysisk årsmøte søndag 14.mars. Nødvendige årsmøtesaker 
utarbeides og legges ut på nettsida. Innspill og tilbakemeldinger sendes Bjørn Sturød pr e-
post innen en angitt dato. 

 

Sak 13/21 Eventuelt 

Ref.: beritlia  


