Møte Hol og Hovet menighetsråd (HHMR) - 07.09.2016
tilstede: Rita O. Nestegard, Knud Knudsen, Kjell Haugo, Brit Kaupang, Eva Hansehaug, Bjørn
Seim, Juliane Tverberg (ref.)
Sak 31.2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 32/2016 Referat frå styremøte 15.6.2016
Sak 33/2016 Evaluering av sumarkonsertane 2016
Sak 34/2016 Plan for Gudstjenester andre halvår 2016
Sak 35/2016 Haustmarknaden 30.september
Sak 36/2016 Status for arbeidet ved Hol Gamle kyrkje
Sak 37/2016 Planlegging av julebasar i Hovet laurdag 3.desember
Sak 38/2016 Søknad om støtte frå Trusopplærar
Sak 39/2016 50 års konfirmantar
Sak 40/2016 Konsert 16.10.2016
Sak 41/2016 Meldingssaker
___________________________________________________________________________
Sak 31/2016 Godkjenning av innkalling og saksliste
- HHMR godkjenner innkallingen og saksliste
Sak 32/2016 Referat fra styremøte 15.6.2016
- HHMR godkjenner referatet fra 15.06.2016
Sak 33/2016 Evaluering av sommerkonsertene 2016
- suksess
- 466 betalende + 8 barn
- alle konsertene gikk i overskudd
- mulig henvise på plakater eller annen reklame til kontantbetaling
- Lars Inge finner artistene til neste år, HHMR tar seg av resten
Sak 34/2016 Plan for Gudstjenester andre halvår 2016
- gjennomgang av kirkeverter og ofringene
- 18.09.2016 i Dokken med dåp, Dokkens venner o.a. tar seg av
- 30.09.2016 høsttakkefest, gudstjeneste med dåp – Hvem kan pynte kirka?
(høstfarger...) – Rita N. stiller opp
- 02.10.2016 – Brit og Ewa
- 16.10.2016 – Knud (4-åringer - Boller, 50års-konfirmanter – kirkekaffe i men.huset)
- 30.10.2016 – Knud
- 06.11.2016 – Juliane / Rita
- 04.12.2016 –
- 24.12.2016 – i Hovet kl. 15 Juliane (+ Anne Lise?) og kl. 16
- 25.12.2016 – Hol – uklart om gjennomføres
Sak 35/2016 Høstmarked 30.september
- Kjell opplyser om oppsette (ca. 30 utstillere), aktiviteter o.l.
- ca. kl. 18.30 gudstjeneste m. dåp og Skarvebarna
- åpen Kyrkje under høstmarked (evt. med guiding); Sveinung har kontakt med Knut M.

Sak 36/2016 Status for arbeidet ved Hol Gamle kyrkje
- Gamle Kyrkjas venner har gjort stor innsats – tusen takk
- 2 gravstøtter er igjen, skal gjøres de neste dagene
- finansering ok (gaver og sponsorer)
- beisning blir tatt til våren; ca. 150.000 kr (er finansiert)
- reparasjon av gråsteinsmuren; ca. 120.000 kr
- taket må gjøres noe med
Sak 37/2016 Planlegging av julebasar i Hovet lørdag 3.desember
- Juliane og (Anne Lise? Brit?) tar regien på julebasar
- Rita N. sender mal
- mange premier i fjor; spørre etter premiene både per mail, tlf. og via oppmøte (noen
butikker svarer ikke på mailene...)
- Ten Sing kan hjelpe til med opprigg og nedrigg
- inntektene går til Skarvebarna, Ten Sing og orgelet i Hovet
Sak 38/2016 Søknad om støtte fra Trosopplærer
- ”Krølletreff” 1-3 år
- med 23 barn fra Hol og Hovet
- HHMR bevilger støtten (2967 kr)
Sak 39/2016 50 års konfirmanter
- gudstjeneste 16.10.2016
- Ingers Kro lørdags kveld?
- konfirmantene betaler en egenandel
- Brit prater med Guri Rudningshaugen; tar ansvar for å sende ut brevene
- kirkekaffe etter gudstjeneste i menighetshuset
- bestille to glutenfrie kaker og kringle
- Kjell organiserer folk til å hjelpe til under kirkekaffe
- til neste år: sende ut brev etter junimøte; invitere til messe og kirkekaffe
Sak 40/2016 Konsert 16.10.2016
- ansvar: Håkon Sukke
- Sveinung kan ta innledningen
- blomster skal deles ut: Sveinung ansvar
- billettsalg: Kjell og ?
Sak 41/2016 Meldingssaker
 Ten Sing United
o Takkebrev (Ten Sing takker HHMR)
o Sponsing av lederkurs (ca. 3000 kr)
- Juliane sender forespørsel om sponsing skriftlig


Orgelsituasjonen i kirkene
- orgel i Hovet må gjøres noe med og har høyeste prioritet
- Overskudd fra sommerkonsertene? Eller annet (f.eks. støtte av innbyggere i Hovet)
- Kronerulling burde settes i gang etter jul
- gave fra Knut Seim (Bokmidlene)
- Bjørn Seim henter bøkene fra banken, setter de igjen på menighetshuset



Dugnad Menighetshuset
- klippe gress og busker...
- Kjell sender ut invitasjonen



Konsert Hol kyrkje 13.12.2016
- tradisjonelle Lucia-konserten går ut
- ”Rosa frå Betlehem”, Sondre Bratland
- HHMR ordner med billettsalg og brannvakt
- bruke Hallingbillett



forslag til møte 2017:
- møte siste uke i august, ikke september, så tidlig oktober

informasjon som kom i etterkant av møte:
 Bris-konsert
- 20.12.2016
- i Hol kyrkje
Plan ut året:

Regnskap :

Neste HHMR-møte: 10.10.2016

