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Referat fra møte i menighetsrådet torsdag 17.juni 2021 på Fredheim 
Til stede: Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Morten Karlsson, Thora Betten, Jane Hjelseth, 

Valborg N Lindgren, Bjørn W Nilsen, Hege Andal Hofsten og Berit Lia.  

Prost Asgeir Sele var til stede under hele møte. Han pleier å besøke alle menighetsråd i prostiet minst en 

gang pr år. Denne gangen var det vår tur. 

 

Saker som ble behandlet: 

Sak 26/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 27/21  Godkjenning av referat fra møte torsdag 29. april 2021  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 28/21  Regnskapsoversikt pr 30.04.2021 

Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 29/21 Hans Nielsen Hauge – samling med Ivar Skippervold. 

På grunn av smittevernrestriksjoner har samlingen blitt utsatt flere ganger.  

Vedtak: Vi satser nå på å gjennomføre arrangementet onsdag 20.oktober.  

Sak 30/21 Oppstartsfest / gudstjeneste 5. september? 

Det må bli et annet opplegg i år, fordi det ikke er konfirmanter og ikke noe barnearbeid som 
er kommet i gang. Hva ønsker vi da? 

Vedtak: I år velger vi å ha en oppstartsgudstjeneste i Helgen kirke 19.september.  

Sak 31/21 Samtalegudstjeneste og konfirmasjon høsten 2021 

Vedtak: Samtalegudstjenesten med påfølgende kirkekaffe blir på Ulefoss samfunnshus 
fredag 27.august. Jane Hjelseth og Thomas Lyngstad har ansvar for å organisere 
bevertningen. 

Det blir konfirmasjon for årets konfirmanter søndag 5. og 26.september i Holla kirke. I tillegg 
til kirkevertene som registrerer, trengs noen til å anvise plasser for konfirmantene og deres 
familier. Følgende personer er satt opp som ansvarlige for dette: 
søndag 5.september: Kari og Helge Skippervold 
søndag 26.september: Bjørn W Nilsen. Siden Ellen G Nilsen har ansvar for 
konfirmantkappene, sørger Bjørn W for å få med seg en person til. 

Holla og Helgen 

menighetsråd 
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Sak 32/21 Avskjedsgudstjeneste for Liv Mari 

Vedtak: Søndag 24.oktober blir det avskjedsgudstjeneste for Liv Mari B Bøstein. Det blir en 
familiegudstjeneste med Noahs Ark som tema. 

 

Sak 33/21 Fest for gullkonfirmantene 

 Vedtak: Dersom det lar seg gjennomføre i praksis, ønsker menighetsrådet å invitere både 
årets og fjorårets gullkonfirmanter. I fjor ble festen avlyst på grunn av smittevernhensyn og 
få påmeldinger.  

 Gudstjeneste og påfølgende fest blir søndag 3.oktober. Jane Hjelseth og Berit Lia har ansvar 
for organiseringen. 

Sak 34/21 Soknepresten ønsker å drøfte mulighetene for å endre dag og tidspunkt for 
menighetsrådsmøtene. 

 Vedtak: Møtedatoene torsdag 16.september, torsdag 21.oktober og torsdag 2.desember 
gjennomføres som vedtatt i sak 85/20.  

Som en prøveordning blir ny tidsramme for møtene kl 17.00 – 19.00 med mulighet til 
utvidelse fram til kl 19.30. 

 

Sak 35/21 Offerliste høsten 2021 

 Soknepresten la fram liste over fordeling av offerformålene for høsten 2021 etter 
menighetsrådets vedtak i sak 89/20.  

 Vedtak: Menighetsrådet gjorde små justeringer og vedtok oversikten. 

Sak 36/21 Basar? 

 Skal vi ha basar i høst? Vi drøfter mulighetene, og hva vi må begynne å tenke på. 

 Vedtak: Menighetsrådet ønsker å arrangere basar også i år. Dato settes til lørdag 
13.november. Menighetsrådet bes om å gjøre dette kjent og snakke med folk som pleier å 
bidra til denne dugnaden. 

Sak 37/21 Ny utlysing av trosopplæringsstillingen. 

 Det var ingen kvalifiserte søkere etter første gangs utlysning. Fellesrådet har bedt oss om å 
vurdere når den bør lyses ut på nytt. 

 Vedtak: Menighetsrådet ønsker at stillingen lyses ut på nytt så fort som mulig. 

Sak 38/21 Ny kirkelig organisering. 

Vi har fått en anmodning fra kirkevergen om å sette opp spørsmålet om framtidig kirkelig 

organisering på dagsorden før sommeren. 
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ET hovedutvalg for kirkelig organisering har levert sin rapport. Kirkerådet skal ha møte i 

slutten av mai, og vil sende dette på høring i starten av juni. Det er forespeilet en høringsfrist 

i slutten av september. Alle sokneråd og fellesråd oppfordres til å legge et møte i midten/ 

slutten av juni, slik at rådsmedlemmene blir godt orientert før ferien.  

Alt om prosjekt kirkelig organisering finner dere her: 

 https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/  

Kirkelig organisering - Den norske kirke (kirken.no)  

Ny kirkelig organisering | Müller-Nilssen-utvalget - YouTube 

Vi så litt på en video hvor utvalgsleder Müller-Nilssen redegjorde for arbeidet. I tillegg kunne 
prost Asgeir Sele også orientere oss om saken. Høringsfristen er 1.desember og han ba oss 
om å sende inn våre synspunkter på organiseringen fra vårt ståsted – hva som vil være best 
for vår menighet. Vi tar opp saken igjen til høsten. 

 

Sak 39/21 Orienteringer 

- Om trosopplæringstilbud til alle barn. 

Etter bortfall av såkalte «tilhørige» i medlemsregisteret har man jobbet med en løsning 

både for ikke-døpte barn av foreldre som er medlemmer og ikke-døpte barn av foreldre 

som ikke er medlemmer, i den norske kirkes register. Nå er dette løst! 

• Foreldre som er medlemmer kan registrere at de ønsker trosopplæringstilbud til barna 
sine som ikke er medlemmer/barna som ikke er døpt. 

• Foreldre som ikke er medlemmer har mulighet til å registrere seg som 
trosopplæringsabonnenter og motta trosopplæringstilbud til barna sine som ikke er 
medlemmer/barna som ikke er døpt. 

Mer info: Trosopplæringsabonnement for ikke-medlemmer - Den norske kirke (kirken.no) 

 

- Menigheten har mottatt to gaver fra sparebankstiftelsen på kr 4000 og 3000. 

- Kirkevergen har søkt riksantikvaren om penger til utbedring av murene på Romnes kirke. 

 

Sak 40/21 Prestens hjørne 

- Tone Anne Valens siste gudstjenesten i vår menighet denne gangen er søndag 20.juni. 
Morten Karlsson kjøper inn og overrekker en blomst og takker henne på vegne av 
menighetsrådet. 

- På søndager med to gudstjenester ønsker presten og organisten gudstjenester kl 11.00 
og kl 13.00. Dette på grunn unødig tidsbruk og lang arbeidsveg. 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/
https://kirken.no/kirkeligorganisering
https://www.youtube.com/watch?v=e55zaNeNQ7M&t=964s
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/nyheter/nyhetsartikler/trosoppl%C3%A6ringsabonnement%20for%20ikke-medlemmer/
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- Nyttårsfest/juletrefest blir arrangert kombinert med gudstjeneste på RiBo søndag 
9.januar 2022. 

   

Sak 41/21 Eventuelt 

- Lørdag 11.september kl 13.00 blir det offisiell åpning av Holla kirkeruiner etter 
gjennomført restaurering. Bjørn Sturød kontakter Heidi Elise Kvale i Nome kommune og 
bekrefter at menighetsrådet tar ansvar for bevertningen. 

- Menighetsrådet er svært takknemlig for dugnadsarbeidet som vår regnskapsfører, Else-
Marie Lindseth gjør for oss. Berit Lia overrekker en blomst som en symbolsk takk. 

 

Ref.: beritlia 


