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Referat fra menighetsrådsmøte torsdag 21.april 2022 
Tilstede: Stian Refsdal, Anne Berit Sunde, Bjørn Sturød, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, 

Jane Hjelseth, Bjørn W Nilsen, Gunnhildur Baldursdottir og Berit Lia. 

 
Saker som ble behandlet: 

Sak 20/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

Sak 21/22  Godkjenning av referat fra møte torsdag 17.mars 2022  

  Vedtak: Godkjent 

Sak 22/22  Regnskapsoversikt pr mars 2022  

  Vedtak: Tatt til orientering 

Sak 23/22 Kirkemusikalsk plan v/organist Gunnhildur Baldursdottir  

Gunnhildur har lagt ved en brosjyre som forklarer hva en slik plan skal/kan inneholde og et 
eksempel på en kirkemusikalsk plan fra en annen menighet.  

En kirkemusikalsk plan bør være en enkel og forståelig ledesnor for sang og musikk i 
menighetens kirker. Menighetsrådet ga ulike innspill til en slik plan hvor vår målsetting var et 
variert musikkliv.  

- Variert sang og musikkvalg 

- Engasjere lokale sang- og musikk krefter 

- Ulike stilarter og instrumenter 

- Sanger og musikk skal underbygge bibelens budskap – gjerne i tråd med dagens 
prekentekst 

Menighetsrådet er godt fornøyd med organistens valg av musikk til de ulike arrangementer i 
kirken. Koronasituasjonen har imidlertid hindret store konsertarrangementer i de to siste 
årene.  

Vedtak: Gunnhildur Baldursdottir lager et utkast til en kirkemusikalsk plan på bakgrunn av 
innspill fra menighetsrådet. Utkastet sendes til leder. Det tas sikte på at vi kan behandle 
planen i neste møte onsdag 15.juni. 

Sak 24/22 Fest for konfirmantene søndag 12.juni 

Siden dette er siste møte før festen, må vi sette opp arbeidsfordeling/-ansvar allerede nå. 
Det anbefales å møte opp i lokalene kl 15.30 for å forberede festen. Det tar erfaringsmessig 

Holla og Helgen 

menighetsråd 



   

2 

 

lang tid å koke opp pølsevannet. Ta med egnet kjele fra Fredheim. Kjele finner du på 
kjøkkenet i 2.etasje. Der står også en eske med tallerkener, krus, servietter og pølsepapir. 

Lokale: auditoriet på Holla 10-årige skole – ansvar Stian Refsdal. Han finner også informasjon 
om hvor mange det kan være i lokalet med hensyn til brannregler. 

Stian leder festen – ønsker velkommen og takker til slutt. 

Praktiske oppdrag: Ansvarlige: 

Ordne til lokalene. Dekke noen bord til de 
som trenger å sitte. Pynte lokalet. 

Stian og Bjørn S 

Kakebakere 
(kaker uten teskje) 

Thomas 3 kakeslag 
Jane 1 kakeslag 
Berit 1 sjokoladekake (skuff) 
Bjørn S kontakter kirkekaffeansvarlige 
vi bør ha 10-12 kaker 

Innkjøp av pappkrus, tallerkener og 
servietter 

Berit 

Innkjøp av pølser, rundstykker, ketsjup, 
sennep, brus, saft, kaffefløte  

blomster til bordene? 
blomsterbukett(-er)? 

Bjørn W 

Kaffekoker 
kaffe og filter tas med fra Fredheim 
Kanskje en kaffetrakter også? 

Jane 

Pølsekokere og servitører 
Husk pølseklype og engangshansker 

Helge og Bjørn S 

Brus og saftansvarlig Thomas og Morten 

Kaffeansvarlig Jane og Bjørn W 

 

Sak 25/22 Orienteringer 

- Fasteaksjonen 2022 – gjennomføringen 
Aksjonen ble gjennomført fint og ryddig. Mange hjalp til. Resultatet ble kr 54 534,- som 
er godt over gjennomsnittet i landet. 

- Bjørn S forteller oss om turen til Polen 
Han har deltatt på to vellykkede turer til Polen og hentet ukrainske flyktninger til Norge. 
Bjørn opplevde dette som svært meningsfylt å være med på. 
 

Sak 26/22 Prestens hjørne 

- Gudstjeneste 1.mai med dåp – gjennomføres som ordinær gudstjeneste kl 11.00 
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- Gudstjeneste 17.mai kl 9.30 i Helgen kirke og kl 11.00 i Holla kirke 

- Familiegudstjeneste søndag 22.mai 
3 åringene blir invitert til kirken.  

 

Sak 27/22  Eventuelt 

- Fest for gullkonfirmantene   
Gullkonfirmantene inviteres til gudstjeneste/høsttakkefest i Holla kirke søndag 
23.oktober.  Etter gudstjenesten arrangerer menighetsrådet fest for gullkonfirmantene 
på Fredheim 

Ref.: beritlia 


