
   

1 

 

 

Referat fra møte i menighetsrådet onsdag 15.september 2021 på Fredheim 
Til stede: Bjørn Sturød, Stian Refsdal, Hege Andal Hofsten, Thomas Lyngstad, Morten Karlsson, Jane Hjelseth, 
Helge Skippervold og Berit Lia 

Saker som ble behandlet: 

Sak 42/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 43/21  Godkjenning av referat fra møte torsdag 17.juni 2021  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 44/21  Regnskapsoversikt pr 31.07.2021 

  Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 45/21 Konfirmasjon 2021 

Samtalegudstjenesten og den første konfirmasjonsdagen fungerte godt og presten var godt 
fornøyd med organiseringen. Streamingen av gudstjenesten gikk også fint.  

Det er konfirmasjon i Holla kirke igjen 26.september. Vi trenger parkeringsvakt. 

Vedtak: Helge Skippervold stiller som parkeringsvakt. 

 
Sak 46/21 Gullkonfirmantfesten søndag 3.oktober 

Orientering ang påmelding. Vi sjekker om planleggingen er i rute og hva vi i menighetsrådet 
skal bidra med. Vi avklarer det praktiske med hensyn til smittevern i kirken og 
Fredheim/RiBo. 

Gudstjenesten markerer også høsttakkefest.  

Vedtak: Jane Hjelseth og Berit Lia er ansvarlige for det praktiske angående festen for 
gullkonfirmantene.  Dersom det blir mange påmeldte, blir festen på RiBo. 

Jane Hjelseth tar kontakt med leder av bygdekvinnelaget, Karin Kabbe, angående pynting av 
Holla kirke. 

 
Sak 47/21 Noas Ark-gudstjenste søndag 24.oktober 

Det blir også en takkegudstjeneste for Liv Mari B Bøstein som har sagt opp sin stilling som 
trosopplærer. I den forbindelse er det ønskelig at menighetsrådet arrangerer kirkekaffe. 
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Vedtak: Hege Andal Hofsten ordner med gave til Liv Mari. Kirkekontoret legger til rette for 
påmelding både til gudstjenesten og kirkekaffen. Frist for påmelding settes til tirsdag 
19.oktober. Det er bestilt rom på RiBo. 

Arrangementskomité: Hege Andal Hofsten, Bjørn Sturød, Helge Skippervold. Det er ønskelig 
at også Mona Halsvik blir med i komitéen. Hege Andal Hofsten kaller inn til første møte. 

 
Sak 48/21 Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp 

Kristin E Larsen ønsker å fritas fra oppgaven som kontaktperson for Kirkens Nødhjelp og 
hovedansvarlig for konfirmantenes fasteaksjon.  

Tidligere ansvarlig, Ellen G Nilsen, har laget en god og nøye plan for aksjonen og Kristin E 
Larsen er villig til å bistå i en overgangsperiode.  

Tenk over om det er noe du kan tenke deg å arbeide med. 

Vedtak: Det lykkes ikke å finne ny kontaktperson i løpet av møtet og menighetsrådet arbeider 
videre med saken. 

Hege Andal Hofsten arbeider med å få til en inspirasjonskveld for konfirmanter, foreldre, 
menighetsråd og andre med arbeidet til Kirkens Nødhjelp som tema. 

 
Sak 49/21 Orienteringer 

- Stillingen som trosopplærer i menigheten 
Stillingen er lyst ut på nytt og en søker er innkalt til intervju. 

 
Sak 50/21 Oppfølging 

- Hans Nilsen Hauge-kveld 20.oktober 
Bjørn Sturød tar kontakt med leder av Holla Historielag, Gunnar Sanden.  
Bjørn Sturød lager en presentasjon av arrangementet med tanke på publisering i Kanalen 
og til menighetens nettside/FaceBook-side. 

 
Sak 51/21 Nye bord og tralle til Fredheim menighetshus 

Vedtak: Menighetsrådet gir husstyret fullmakt til å handle inn nødvendig antall bord og tralle 
til oppbevaring av disse. 

 
Sak 52/21 Eventuelt 

- Kirkekaffe: Det er ønskelig å starte opp igjen med kirkekaffe etter gudstjenestene. Med 
hensyn til smittevernet, flyttes kirkekaffen til Fredheim menighetshus. Bjørn Sturød tar 
kontakt med Gerd Ringsevjen. 

- Hege Andal Hofsten minner om at vi trenger flere frivillige til klokkertjeneste og som 
kirkeverter. 

Ref.: beritlia 


