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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 29.april 2021 på Fredheim 

menighetshus 
Til stede: Helge Skippervold, Jane S Hjelseth, Hege Andal Hofsten, Bjørn W Nilsen, Morten 

Karlsson, Thomas Lyngstad, Bjørn Sturød og Berit Lia  

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 14/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 15/21  Godkjenning av referat fra møte torsdag 18.februar 2021  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 16/21  Regnskapsoversikt mars 2021 

  Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 17/21  Angående årsmøtesaker 

Vi har valgt å utsette årsmøtet som vi pleier å ha i mars. Likevel er det saker vi må ha i orden 
på grunn av regnskapsrevisjonen. Årsregnskap 2020 skal underskrives av menighetsrådet. 
Årsmelding 2020 skal godkjennes av menighetsrådet. 

Vedtak: Årsmelding 2020 og årsregnskap 2020 for Holla og Helgen menighetsråd ble 
godkjent og skrevet under av alle tilstedeværende medlemmer. Bjørn Sturød videresender 
godkjente papirer til revisor. Berit Lia publiserer sakene på nettsida. 

Sak 18/21 Justering av grunnordning for hovedgudstjeneste v/soknepresten 

Alle menigheter har allerede en godkjent Lokal grunnordning fra før. Kirkemøtet vedtok på 
Kirkemøtet 2019 en justering av ordning for hovedgudstjenesten. Justeringen går i hovedsak 
ut på at gudstjenesteledd der menigheten er aktivt deltakende (ledd som leses eller synges i 
fellesskap) har færre alternativer, og man tilstreber i større grad å ha en felles praksis på 
akkurat disse punktene. Gudstjenesteordningen er fortsatt preget av fleksibilitet, involvering 
og åpen for kontekstuell tilnærming (stedegengjøring). Soknepresten benytter også denne 
anledning om å be om noen andre justeringer se pkt.3 og pkt.8. Jeg gjør dere 
oppmerksomme på at etter justeringen i Kirkemøtet vil det også være andre endringer i 
menighetens grunnordning. Men da dette ikke er valgfritt vil det ikke tas opp i denne 
sammenheng. Soknepresten kan redegjøre for dette om det er ønsket. 

Vedtak: Sokneprest Hege Andal Hofset la fram et oversiktlig oppsett over nåværende ordning 
for hovedgudstjeneste som benyttes i vår menighet og forslag til justering av denne. 
Menighetsrådet kom med sitt syn på enkelte punkter og ga sin tilslutning til at sokneprest 
Hege Andal Hofset utformer liturgien for hovedgudstjenesten på bakgrunn av dette. 
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Sak 19/21 Orienteringer 

- Utskifting av ovnene i Helgen kirke 

- Utlysing av stillingen som trosopplærer 

Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 20/21 Prestens hjørne 

- Gudstjenesten søndag 6.juni blir i Holla kirke kl 13.00 

- Det blir gudstjeneste i Holla kirke 17.mai kl 09.30 

- Planlagte gudstjenester i Romnes og Øvre Verket flyttes til Holla kirke 

Sak 21/21 Hans Nilsen Hauge – samling 

Vi hadde planer om en fellessamling 17.mars 2020 med Ivar Skippervold. Tema: Hans Nilsen 
Hauge. På grunn av koronaen ble denne avlyst. Ønsker vi å planlegge for denne samlingen 
høsten 2021? 

Vedtak: Menighetsrådet satser på å gjennomføre Hans Nilsen Hauge-samling høsten 2021. 
Helge Skippervold kontakter Ivar Skippervold for avklaringer. Mulige datoer: onsdag 
20.oktober eller onsdag 27.oktober 

Sak 22/21 Avskjedsgudstjeneste for Liv Mari 

Liv Mari Bjerva Bøstein har sagt opp stillingen som trosopplærer og klokker fra 1.august 
2021. Vi finner en passende søndag for avtakking. 

Vedtak: Hege Andal Hofset finner en aktuell dato når smittevernreglene tillater større 
samlinger igjen. 

Sak 23/21 Klokkere og kirkeverter - rekruttering 

I flere år har vi benyttet oss av frivillige til å utføre kirkeverttjeneste og størstedelen av 
klokkeroppgavene. Vi tenker at det er behov for flere frivillige som kan delta i dette. Da blir 
ikke belastningen så stor for den enkelte. Vi samtaler og finner mulige løsninger. 

Vedtak: Hege Andal Hofset lager en oversikt over arbeidsoppgavene til kirkevert og klokker. 
Menighetsrådet oppfordres til å finne frivillige som kan utføre disse oppgavene. 

Sak 24/21 Utlysing prosjektmidler 2021 

Kirkerådet lyser denne våren ut prosjektmidler for inntil 9,5 millioner kroner. Midlene spres 
over flere felt, både rekruttering, diakoni, kultur og trosopplæring. 

Les mer her: Utlysning prosjektmidler 2021 - Den norske kirke (kirken.no) 

Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 25/21 Eventuelt 

Ref.: beritlia  

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/utlysning%20prosjektmidler%202021/

