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Referat fra møte i menighetshrådet torsdag 7.oktober 2021 på Fredheim 

 
Til stede: Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Morten Karlsson, Stian Refsdal, Bjørn W Nilsen, 

Jane Hjelseth, Thora Betten og Berit Lia. Kirkeverge Mona Halsvik og leder av Nome kirkelige fellesråd, Nils 

Steinar Stavsholt deltok i sak 56/21 Trosopplærerstillingen. 

 

Saker som ble behandlet: 

Sak 53/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 54/21  Godkjenning av referat fra møte onsdag 15.september 2021  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 55/21  Regnskapsoversikt pr 30.09.2021 

  Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 56/21 Trosopplærerstillingen 

Viser til orienteringer i e-post fra 19.09.2021 og 21.09.2021 

Søkeren ønsker seg 50 % stilling. Fellesrådet tilbyr 40 %. Vi utfordres til å dekke kostnadene 
av stillingsutvidelsen. Da må vi tenke nøye gjennom økonomien. Regnskapsoversikten vår 
viser «røde» tall. Saken ses i sammenheng med sak 55/21. 

Kirkeverge Mona Halsvik og leder av Fellesrådet, Nils Steinar Stavsholt orienterer. 

Vedtak:  

1. Menighetsrådet går enstemmig inn for å samle inn kr 65 000 pr år som del av 
finansieringen av trosopplærerstillingen i Holla og Helgen menighet.  

2. Menighetsrådet oppfordrer Fellesrådet til å finne løsninger for å finansiere stillingen 
ut over 40%. 

 

Sak 57/21 Ønsket og elsket – kickoff, lørdag 30.oktober i Seljord 

Alle konfirmanter2022 i prostiet er invitert til samling på Dyrskuplassen i Seljord. Kick-off er 
tenkt som et frivillig arrangement for de som har bestemt seg for kirkelig konfirmasjon, eller 
fortsatt er i tvil om hva de skal velge. Det er altså ikke slik at en må starte opp konfirmantåret 
før denne datoen, tanken er nettopp at det kommer så tidlig for at det kan virke 
rekrutterende. 

Holla og Helgen 
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Se nærmere informasjon i vedlegg. 

Her er utfordingen fra Petter Jakobsen 

1. Vi oppfordrer alle menighetene til å være behjelpelige med å organisere transport for 
ungdommene fra egen menighet. 

2. Alle menighetene må stille med minst to voksne til å hjelpe til som vakter under 
arrangementet. 
 
Vedtak: Bjørn Sturød tar kontakt med Hege Andal Hofsten for å avklare behovet for transport 
og vakter. 

 

Sak 58/21 Oppfølginger 

- Hans Nilsen Hauge kveld – onsdag 20.oktober 
Klokkeslettet er satt til kl 19:00. Bjørn Sturød sender artikkel til Kanalen og Berit Lia lager 
oppslag på nettsida. Thomas Lyngstad og Helge Skippervold ordner med serveringen. 

- Noas Ark-gudstjeneste og kirkekaffe – søndag 24.oktober 
Planleggingsgruppa er godt i gang med arbeidet. Bjørn Sturød leder kirkekaffen på 
Fredheim. Gerd Ringsevjen og Tone L Kjeldsen har ansvaret for serveringen. 

- Fredheimbasaren 2021 – lørdag 13.november 
Avtaler er gjort med Kiwi og Ulefossenteret om å selge lodd. Loddselgere har fått tilviste 
tidspunkter. Onsdag 3.november kl 11.00 kan de som vil møte på Fredheim til en 
«lagedugnad». Kari Skippervold hjelper oss med å lage dørkranser som kan selges/loddes 
ut. Berit Lia legger ut maleriet av H Bærland til salgs på nettet. 

 

Sak 59/21 Husleie på Fredheim menighetshus 

Det er mange år siden utleieprisene på Fredheim ble fastsatt. Etter den tid er det gjort 
utbedringer og forbedringer av huset og vi har økende strømpriser. 

I dag koster det 600 kr pr dag og 1000 kr for en helg. 

Vedtak: På grunn av økte strømutgifter settes prisen på utleie opp fra 1.januar 2022. 

Storsal, lillesal og kjøkken – én dag:  kr 800,- 
Storsal, lillesal og kjøkken – lørdag og søndag kr 1500,- 

Prisene inkluderer vask. Leietaker rydder. 

 

Sak 60/21 Eventuelt 

Bjørn Sturød orienterte om prestesituasjonen i Holla og Helgen. Hege Andal Hofsten skal ikke 
lenger ha funksjonen som sokneprest. Hege Andal Hofsten fortsetter å utføre enkelttjenester 
tilsvarende 50%.  Prost Asgeir Sele representerer presten i møter med Fellesråd og 
Menighetsråd. Prest Sverre Henriksen fortsetter å utføre enkelttjenester tilsvarende 40%. 

Ref.: beritlia  


