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Referat fra møte i Holla og Helgen menighetsråd 17.mars 2022 
Tilstede: Tone Anne Valen, Jane Hjelseth, Bjørn Sturød, Stian Refsdal, Valborg Lindgren, Morten 

Karlsson, Helge Skippervold, Thomas Lyngstad og Berit Lia. Susanne Hjerpeland deltok under 

sak 15.  

 

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 12/22  Godkjenning av referat fra møte torsdag 17.februar 2022  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 13/22  Regnskapsoversikt  

  Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 14/22 Gudstjeneste i Holla kirke søndag 3.april 

Dette blir innsettelsen av vår nye sogneprest Anne Berit Sunde. Vi planlegger en samling på 
Fredheim etter gudstjenesten.  

Vedtak: Thomas kontakter «kake-gruppa». Vi fordelte de praktiske oppgavene i forbindelse 
med sammenkomsten på Fredheim. 

Sak 15/22 Fest for konfirmantene søndag 12.juni 

Selve konfirmasjonsgudstjenestene blir 4., 17. og 18.september 2022. Samtalegudstjenesten 
blir søndag 12.juni kl 17.00. Etter samtalegudstjenesten har menighetsrådet tradisjon for å 
arrangere fest for konfirmanter og familiene deres. Etter 2 år med noe annerledes 
arrangement, bør vi nå tenke gjennom hvordan dette skal gjennomføres videre. En slik fest 
må planlegges i god tid. 

Vedtak: Ivar Skippervold har sagt seg villig til å komme på festen. Planleggingen fortsetter på 
neste møte.  

Sak 16/22 Orienteringer 

- Fasteaksjonen 2022 
Tirsdag 5. april vil konfirmantene gjennomføre årets fasteaksjon. Planleggingen er i gang. 
Det vil bli behov for flere frivillige til ulike oppgaver. Stian Refsdal noterte seg hvem i 
menighetsrådet som kunne gjøre hva. 

Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 17/22 Innspill fra årsmøtet søndag 6.mars 

Årsmøtet ble ledet av Stian Refsdal og ble gjennomført i Holla kirke etter gudstjenesten med 
13 deltakere. Årsmelding og årsregnskap ble gjennomgått og det ble åpnet for kommentarer 
og innspill. 

a) Lørdagsklubben i Helgen ble ikke omtalt i årsmeldingen. Den har heller ikke vært aktiv 
under pandemien, men starter opp igjen dette vårsemesteret. 

b) Bibelgruppa har også blitt satt på vent under koronaen. Den er nå erstattet av 
fellesskapssamlinger på Fredheim menighetshus. Hittil er det gjennomført 3 samlinger i 
2022 med godt frammøte. Alle er velkomne til disse samlingene. 

c) Organisering av klokkertjenesten. Hvem tar over denne oppgaven som lå til Liv Mari B 
Bøstein? Det bør være en samling for klokkere og kirkeverter når ny sogneprest er 
innsatt. 

Kommentar til punkt a: 
Olaug Teigen kommenterte på e-post at lørdagsklubben i Helgen har hatt 5 samlinger 
høsten 2021. Dette er blitt rapportert videre.  

Beklageligvis har ikke dette kommet fram i Årsmelding 2021. Lørdagsklubben har 
planlagt 3 samlinger våren 2022. Dette er formidlet på nettsida. 

Vedtak: Innspillene tatt til orientering. Berit Lia endrer årsmelding 2021 i samsvar med 
kommentarene til punkt a. Punkt c tas opp med ny sokneprest når hun tiltrer. 

Sak 18/22 Fritak for verv 

  Thora Betten ønsker fritak fra menighetsrådet av personlige årsaker. 

  Vedtak: 

1. Thora Betten fritas fra sitt verv i Holla og Helgen menighetsråd resten av 2022. 
 Hun fortsetter likevel som vår representant i Nome kirkelige fellesråd. 

2. Bjørn Werner Nilsen blir fast medlem av menighetsrådet resten av 2022 og Valborg 
Lindgren blir møtende varamedlem.  

Sak 19/22 Eventuelt 

Ref.: beritlia  


