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Referat fra møte i Holla og Helgen menighetsråd onsdag 15.juni 2022 

Til stede: Anne Berit Sunde, Stian Refsdal, Thomas Lyngstad, Helge Skippervold, Jane Hjelseth, Bjørn 

Sturød, Bjørn Werner Nilsen og Berit Lia 

Saker som ble behandlet: 

Sak 28/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 29/22  Godkjenning av referat fra møte torsdag 21.april 2022  

  Vedtak: Godkjent 

 

Sak 30/22  Regnskapsoversikt pr april 2022  

  Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 31/22 Kirkemusikalsk plan for Holla og Helgen menighet – se eget vedlegg 

  Vedtak:  

1. Menighetsrådet ønsker et tillegg under punkt 2 som handler om bruken av kirkemusikk 
for konfirmantene. 

2. Planen tas opp i sin helhet på møte 20. oktober 2022 hvor organisten inviteres.  

Sak 32/22 Orienteringer  

- Evaluering av festen for konfirmantene søndag 12.juni – lokalene på skolen fungerte 
svært bra, mange positive tilbakemeldinger både på gudstjenesten og festen etterpå. 

- Èn søker til trosopplærerstillingen - er innkalt til intervju i morgen. 

 

Sak 33/22 Prestens hjørne 

- Det blir dåpsgudstjeneste i Helgen kirke søndag 3.juli kl 13.00. Den er åpen for alle. 

- Konfirmantene reiser på leir 27.juni – 1.juli på Gjennestad vgs. Anne Berit er med. 
Foreldrene kjører og henter.  
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- Anne Berit Sunde skal også være med konfirmantene fra Gransherad/Lisleherad i uka 
før. 

- Bjørn Werner Nilsen tar ansvar som brannvakt under oppvarming av Romnes kirke 
lørdag 25.juni. Det skal være bryllup denne dagen både i Romnes og Holla kirker. 

 

Sak 34/22  Varmepumper på Fredheim menighetshus 

Det er innhentet anbud fra Bø installasjon på levering av varmepumper til kjeller og første 
etasje på Fredheim. Selv om vi benytter vedfyring både i stor- og lillesal, er strømutgiftene 
betydelig høye. For å oppnå akseptabel grunnvarme kan det være fornuftig å bruke 
varmepumpe og i tillegg vedfyring ved behov. Dersom kjelleren skal varmes opp ved 
arrangement/ungdomsklubb vil det være billigere å benytte varmepumpe framfor 
varmekabler i gulv. 

Husstyret ble om tillatelse til å gjennomføre installasjonen. 

Vedtak: Menighetsrådet gir husstyret for Fredheim tillatelse til å effektuere anbudet fra Bø 
Installasjon AS når det gjelder kjøp og installasjon av varmepumper. Stein Bjørn Lia søker 
Sparebankstiftelsen om midler til dette. 

  

Sak 35/22 Ungdomsklubb på Fredheim 

Linda Thorstensen ønsker å etablere en ungdomsklubb i Fredheims lokaler. Hun har sendt oss en 
forespørsel og vi har svart positivt på denne. Det bør være en person i menighetsrådet eller 
husstyret som kan være klubbens kontaktperson. Vi bør også snakke om økonomi - skal det være 
utlån eller leie. 

Vedtak: Stian Refsdal er menighetsrådets kontaktperson for ungdomsklubben som ønskes etablert på 
Fredheim. Stian tar kontakt med Linda Thorstensen. Økonomien ønsker menighetsrådet å komme 
tilbake til. 

 

Sak 36/22 Olsokgudstjeneste i Romnes kirke 29.juli kl 18.00 

 Vi planlegger og fordeler oppgaver. 

Vedtak: Berit Lia ordner med rømmegrøt og får hjelp av Jane Hjelseth. Thomas Lyngstad ordner med 
kaffe og kake/vafler. 

 

Sak 37/22 Utgifter til konfirmantleiren 

 Hva skal konfirmantene betale? Skal menighetsrådet gi økonomisk støtte? Hvordan? 

Vedtak: I utgangspunktet skal konfirmantene betale leiren selv. Dersom noen ikke kan delta av 
økonomiske årsaker, vil menighetsrådet gi støtte. 
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Ref.: beritlia 


