Årsmelding 2016

Geilo menighetsråd

2. GEILO MENIGHETSRÅD
2.1. Organisasjon
Geilo menighetsråd (GMR) har nå vært gjennom sitt første arbeidsår i perioden 2016 –
2019.
Menighetsrådet (fra 1/11-15)
Medlemmer:
Annette Glück, Ingunn Lauvrud, Tor Olav Reime, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Georg
William Christiansen, Sverre Sataøen og An-Magritt Granli
Varamedlemmer:
Kristian Tandberg Fosshagen, Inge Velle, Vibeke Breie, Øyvind Kvile og Line Sperrevik
Persson
Leder: Georg William Christiansen
Nestleder: Sverre Sataøen
Kasserer/regnskapsfører:
Per Bakkegaard
Representanter i fellesrådet
Representanter: Georg William Christiansen og Sverre Sataøen
Vararepresentanter: Solfrid Nestegard Gjeldokk og Tor Olav Reime
Representanter i prostiråd
Medlem: Knud Knudsen,HHMR
Varamedlem: Tor-Olav Reime,GMR

2.2. Møtevirksomhet
GMR har hatt 81 saker til behandling fordelt på 7 møter
Viktige saker i år 2016


Nødvendig rehabilitering av Geilo kyrkje/området omkring: Hogging av trærne
rundt kirkegården. Rivning av gjerdet og forskuddtering av og nedsetting av
jordskruer for nytt gjerde.



Drøftinger av framtidig nemnd-struktur i Geilo menighet og prosessen videre.



Arbeid med liturgiske møbler, fornying av Kirketorget og supplering av lydutstyr.



Samarbeid med Visit Geilo og prosjektet Bærekraftig reisemålsutvikling
Gudstjenester og prinsipper for tildeling av ofringer 2016



Julaften- oppgavefordeling – logistikk 2016.

2.3. Aktiviteten i Geilo menighet
Faste aktiviteter/undergrupper

Diakoninemnd: Formiddagstreff hver måned, og besøk med hilsen til jubilanter fra 80
år. Grøt-lørdag på Kirketorget ca 1 gang i måneden


Onsdagsbønn; 10 – 12 deltakere



Onsdagskveld i Kulturkyrkja



KFUK/KFUM speidere



KRIK Geilo



Trosopplæring /barne - og ungdomsarbeid



Samtalegruppe om Markus-evangeliet samarbeid med Normisjon



Baby-sang



Ten Sing United .



Barnekoret Skrål startet opp i august



Kirketorg åpent alle hverdager kl. 11.00 til 15.00 for enkel servering og guiding



Kunstgalleri /kulturaktiviteter



Kirkens gjenbruksbutikk

Årvisse hendelser
 Adventsfest
 Nattcup for konfirmantene på Gol.
 Fasteaksjon m/bøsseinnsamling til Kirkens nødhjelp v/konfirmantene 13. mars
 Menighetens årsmøte ble holdt i Geilo kulturkyrkje 9. mars 2016
 Klokkertjenesten i Geilo kyrkje ble også i 2016 utført av frivillige, og kr 21.000,- ble
overført til menighetsrådet for denne jobben.
 Menighetens skidag på Bruslettstølen med gudstjeneste, ble arrangert 15. mars 2016


Dugnad på kirkegården 9. mai



Skolestartmarkering(ABC-gudstjeneste) på Geilojordet 14.aug.



Konfirmantweekend på Veslestølen.



Høsttakkefest i Kulturkyrkja i forbindelse med matfestivalen på Geilo 25/9.



Allehelgenskveld 6/11 i Kulturkyrkja .



4 års-samling



Spagettimiddag og familiegudstjeneste m/ utdeling av 4 års bok



Juleverksted ble avlyst i år.



3 julaften gudstjenester med vel 1500 deltakere



Juletrefest arr.: Normisjon/Geilo menighet

Konserter i Geilo kulturkyrkje
 Hokksund mannskor og BRIS
 Gro Marie Svidal og Hallingdal Juniorspelemannslag
 Ice Music Festival (søndagskonsert)
 Darling West
 Kjetil Flatland
 Tomine Mikkeline
 Guren Hagen
 Maria Arredondo og BRIS
 TenSing United
 «Livets perler» - konsert m/lokale krefter
 Hulbækmo og Jacobsen
 Bjørgum og Mirzayev
 Aslak Brimi Kvartett
 Vokalensemblet PUST
 Hol kulturskoles adventskonsert
 Geilo musikklag m/flere førjulskonsert
 Frøy Hovland Holtbakk nyttårskonsert
Utstillinger i kunstgalleriet i Kulturkyrkja:

Sverre Stokke


Maria Sandsmark



Svanhild Rueslåtten



Kjeld Stub



Vegard Vindenes og Linda S, Tvengereid

Andre arrangementer:
 Ved kvilestein, kulturell gudstjeneste m7dikt og musikk fra lokale krefter.
 Søndagsmiddag med misjonspreg
 Frokostmøte m/ordfører
Misjon
Geilo menighetsråd har fornyet samarbeidsavtale med HimalPartner prosjekt 143 ”En ny
vei” som er en del av HP sitt arbeide i Tibet/Kina for mental helse og næringsutvikling
Avtalen gjelder til 30/9-16.
Misjonsforeninger
Det er flere aktive misjonsforeninger i Geilo menighet. Arbeidet de driver er uavhengig av
menigheten, og misjonsforeningene er verdifullt for mangfoldet i en menighet.
 Geilo og Lien kvinneforening for Det Norske Misjonsselskap


Misjonsringen er tilsluttet Misjonssambandet.



Lien sjømannsmisjonsforening.



Geilo Normisjon..

Turisme
Fra kommuneplanen for Hol siteres følgende:
”Det skal være attraktivt å bo i Hol kommune. Strategi; utvikle tettsted/bygdesentre med
grøntområder, universell utforming, trivelige møtesteder og attraktive kulturtilbud”
”Hol skal være en av landets beste hyttekommuner. Strategi: ta vare på rekreasjonsområder
i nærmiljøet av Geilo sentrum, legge til rette for meningsfulle opplevelser på Geilo som
bosted og som reisemål, legge til rette for et rikt kulturliv.”
Geilo kulturkyrkje vil være og er en viktig aktør i virkeliggjøringen av visjonen i
kommune-planen.
Geilo kulturkyrkje er nevnt som et av mange eksempler på moderne trearkitektur som er
attraktive turistmål. I tillegg til unik arkitektur representerer Kjell Nupens glasskunst en
betydelig attraksjon.
Geilo menighet har i 2015 meldt seg inn i Visit Geilo og har hatt møter med leder for
prosjektet «Bærekraftig reisemålsutvikling».
Konsekvensen av dette er en arbeids/innspill gruppe som arbeider med ulike tiltak for
samarbeid med næring og hyttevelforbund.
I mai tok Kirketorget imot 31 østerrikske busser med til sammen 1095 deltaker for guiding
i Kulturkyrkja – svært gode tilbakemeldinger fra guidene på bussene.
Kirketorget og kunstgalleriet i Geilo kulturkyrkje er åpent kl 11-15 mandag til lørdag med
mulighet for omvisning, salg av kaffe og vafler. Kulturkyrkja blir holdt åpen hver
onsdagskveld fra kl. 18 til 21 i sommermånedene, unntatt i juni. Noen ganger i
sommerferien er det konserter i kirkerommet kl. 20 med en av organistene våre.
Juleaftengudstjenestene er svært godt besøkt av turistene.

Kirketorget: Vi skal være som ei sjømannskirke på fjellet, en stille og tilbaketrukket
møteplass, der en kan få enkel servering og guiding i Kulturkyrkja. Kirketorget drives på
dugnad av ca.20 frivillige med Anne Gunhild Grøthe som koordinator. Med fullføringen
av parkering/parkområde mener vi potensialet for kirketorget er stort.
Det er økende bruk av kulturkyrkja til minnesamvær i forbindelse med gravferd.
Tilbakemeldingene fra publikum er svært positive. Gerd Velle er
koordinator/kontaktperson.
Kirkens gjenbruksbutikk
Kirkens gjenbruksbutikk kan sies å ha 3-fasettert oppdrag:
1. Vern om skaperverket: skåne miljøet ved å hindre at fullt brukbare ting blir kastet.
Bidra til større grad av nøysomhet og bevissthet om bærekraftig utvikling i samfunnet.
Del av Grønn menighet–prosjektet til Geilo sokn.
2. Skape et inkluderende fellesskap: være arena med meningsfylte arbeidsoppgaver for
frivillige basert på nestekjærlighet, verdighet og aksept
3. Bidra med inntekter til inventar og utstyr i Geilo kulturkyrkje, og styrking av Geilo
kirkefond som betjener låneforpliktelsene til Geilo kulturkyrkje
Gjenbruksbutikken har åpningstid onsdag til lørdag fra kl 12-16. Butikken har opparbeidet
seg et godt renommé i lokalsamfunnet. Omsetningen i 2016 var 606.731,- (en økning på
ca 65.000,- fra 2015). Nettooverskudd (inkl. husleie for Menighetshuset): kr. 490.000,Geilo menighetsråds regnskapsfører fører regnskapet for butikken .
Fast dugnadsgjeng på 8 frivillige og i tillegg sjaue gjeng på 6-8 frivillige i forbindelse større
oppdrag som tømming av hytter/hus. Dugnad anslått til 3 årsverk.
Informasjon
GMR benytter de tradisjonelle kanalene for informasjon – Hallingdølen, Kirkebladet,
Kulturkalenderen, Kirkekalenderen, kirkens hjemmeside www.hol.kirken.no , sosiale
medier som FB, informasjonsTV på kirketorget,og plakater.
Kirkebladet gis ut i samarbeid mellom alle sokna i Hol, fire nummer i året.
Det er en løpende utfordring å nå ut med kunngjøring om all aktivitet som foregår. Det er
derfor foreslått i den nye organiseringen i menigheten at det opprettes egen nemnd med
ansvar for økonomi og markedsføring.

Geilo kyrkje - vedlikehold og utbedringer – framtid

Må vernes med riktig og tilstrekkelig vedlikehold. Kirken er svært nedslitt
innvendig og bærer preg av tidens tann.



Male kirken hvert 10-12. år (som de andre kirkene, ligger i dag i
vedlikeholdsplanen)



Gjerdet rundt kirken er i ferd med å skiftes ut. Jordskruer er satt på plass høsten 16
og gjerdet vil monteres våren 2017



Div. maling innvendig. Gulv våpenhus, kirkerom (Fondsmidler Uthusfondet kan
nyttes til innvendig forskjønning). Istandsetting og oppgradering til dagens
standard på et av toalettene (gjøres i 2017).

2.4. Kirkelige handlinger
I 2016 har det vært 47 ordinære gudstjenester på søn- og helligdager. I disse ligger også
gudstjenestene på Bruslettstølen med skidag i mars, Haugastøl og Ustaoset i påsken,
Prestholt i juli, Haugastøl og Geilojordet i august og Ustaoset på julaften. I snitt var det
132 deltakere pr. gudstjeneste. I tillegg ble det avholdt 7 gudstjenester utenom søn- og
helligdager. I snitt med 119 deltakere. 10 par ble viet i Geilo menighet i året som gikk og
det var 21 bisettelser/ gravferder fra Geilo kulturkyrkje. Det ble døpt 15 barn i Geilo
kulturkyrkje, 11 av dåpsbarna hørte til i menigheten. Det var 21 konfirmanter. I 2016 var
det registrert 23 utmeldinger .

Statistikk for Geilo 2010-2016
Statistikk
Innmeldinger
Utmeldinger
Dåp
Dåp innenbygds
Konfirmanter
Vielser
Gravferder (kremasj)
Gudstjenester totalt
Deltagere
Nattverdgudstjenester
Nattverddeltagere
Barnehage/skole
Barne-/Ungdomsarr
Eldretreff
Konserter/kulturarr
Deltagere
Frivillige
Ofring
Til egen virksomhet
Givertjeneste
Innsaml/gaver/arv

2016

2015

1
23
15
11
21
10
21 (18)
47
5609
19
1216
7
7
12
51
2677
30
134824
50987
139500
1633159

0
8
14
8
28
8
26
43
5501
20
1026
14
5
12
11
3376
25
133565
66366
142200
238322

2014
1
4
19
10
22
12
23
48
5573
24
1426
14
5
15
26
1319
25
140857
65414
139800
534408

2013

2012
1
0
2
3
14
15
9
4
22
20
18
16
12
20
63
66
4972
5001
17
24
915
1127
6
14
4
6
15
15
49
17
1315
1092
70
26
180225
135598
98060
64094
156817
149000
359783 1529235

2011

2010

5
4
24
11
26
23
14
78
6230
21
947
11
5
15
52
4005
70
188631
85057
176155
2020096

0
2
21
8
26
9
30
32
4285
14
578
9
4
16
13
1081
55
155230
103521
152600
7313228

2.5. Økonomi
Viser til eget vedlegg for regnskap 2016 og budsjett 2017

2.6. Utfordringer
Geilo Kulturkyrkje har en sterk posisjon blant bygdefolk, hyttehallinger og andre gjester på
Geilo. Gjennom sitt fantastiske arkitektoniske uttrykk har kirken blitt et landemerke og en
populær og viktig møteplass for mange som besøker bygda både sommer og vinter.
Denne posisjonen skal inspirere oss til å bygge en sterkere kirkekultur i nær og fjern
framtid. Et stort og betydelig nybrottsarbeid mot de ulike målgrupper som kirken
henvender seg til, er avgjørende for at vi skal lykkes med en målsetting om et betydelig
tilsig av nye medlemmer, og flere aktive frivillige til kirken til å løse dens mange faseterte
oppgaver.
For å få oppfylt denne målsettingen er vi avhengig av å fortsette arbeidet med å påvirke
politikere, prosti/bispedømme, andre myndighetspersoner, turistorganisasjoner,
hyttevelforbund og andre grupper som har innflytelse på vår fremtid.
Vi må opprettholde «trykket» i våre bestrebelser med å bevisstgjøre kirkelig fellesråd om
vårt behov for administrativ støtte i menighetsarbeid og arbeid med planlegging og
gjennomføring av kirkeprogram, kunst, kultur, musikkarrangementer og andre
oppsetninger.
Vi må ha som fremtidig økonomisk målsetting at vi ved gaver og andre økonomiske bidrag
kan redusere gjeldsforpliktelsene til et minimum.
Hvis vi klarer dette så frigjør vi ressurser, handlingsrom og økonomi til å utvikle kirken
med de virksomhetsmål vi har satt oss for perioden.
GKK har hatt store «voksesmerter» siden den sto ferdig og fremstår nå som en moden
ungdom! Vi er fortsatt en kirke og en menighet i utvikling – spesielt med tanke på hvordan
vi skal møte fremtidens brukere av kirken med språk, uttrykk og budskap.

2.7. Korvirksomhet
2.7.1 TenSing United
Øver i Geilo kulturkyrkje tirsdager fra kl 19 til 21. Har tilbud om kor, lyd og lys, drama og
dans.
Fra 12 år og oppover. 25 medlemmer (også fra asylmottaket på Kongshaugen). Har ett eget
styret med ungdommer (Simen, Vegard, Era, Nataniel, Live, Kristin og Juliane) Ansvarlig
voksenledere er Juliane Tverberg, Synne Bjørnerud Osnes og Kristin Markegård. Får også
god hjelp av Kristian Fosshagen og Kenneth Markegård med lyd og lys.

2.7.2 Barnekoret SKRÅL
Barnekoret Skrål startet opp i aug. 2016 og øver i Geilo kulturkyrkje mandager fra kl 17 til
18. Middag for de som ønsker det fra ca 16.15.

I dag er aldersspennet fra 4 år og opp til ca 9 år. Ca 18 medlemmer. Ledere er Lars Inge
Tverberg og Charlotte Ericsson.

2.8 Årsrapport 2016 – Geilo KFUK- KFUM speidere
Kontaktperson: Pål Markegård og Knut Markegård Målgruppe: Gutter og jenter fra 9 år i
Hol kommune Antall medlemmer: 30 Øvelser/samlinger: Annenhver torsdag/ 4
overnattingsturer
Aktiviteter: • Aking • Knyte hengekøye • Skøyter • Bading på Hallingskarvet
høyfjellsbad • Mat laging i det fri • Aktivitet i snøen – søk med sende/ mottak utstyr •
Aktivitet på campen. • Kart og kompass • Dugnad på kirkegården • Padling på
Skurdalsvannet • Arrangert menighetens ski dag – overnattet i telt på Bruslettstølen fra
lørdag til søndag • 17. mai heiste vi flagget ved Geilotun og Dr.Holms Hotell med
påfølgende frokost. Etterpå deltok vi på gudstjeneste i Geilo Kulturkirke • Tur til
Hardanger – Plukket epler og presset eple juice – satte garn og det var mange ivrige
stangfiskere, mange prøvde både robåt og kajakk, tube og de fleste fikk seg en dukkert
eller 2. En del av speideren prøvde seg også på vannski. • 2 overnattinger på Campen – •
Bowling • Besøk på Geilo brannstasjon med innlagt øvelse i slukking av brann med pulver
apparat og ullteppe. • Juleavslutning med opptak av nye speidere • Parkeringsvakt ved
julegudstjenestene i Kulturkirken.
Til tross for stor aldersspredning fungerer gruppen som en enhet. Vi får gode
tilbakemeldinger på de aktivitetene som er gjennomført og det er vi glade for. I hovedsak
fungerer gruppen som en frilufts gruppe. I forbindelse med at alle speiderne skulle knyte
sin egen hengekøye fik vi stor medieomtale i Hallingdølen.
For 2016 har vi mottatt støtte fra Hol Kommune og ofring i Kulturkirke.
Vi er glad for den støtten vi har fått.

2.09. Trosopplæring
Trosopplæring for barn og unge, 0 - 18 år. Trosopplæringsutvalget er felles for alle tre sokna i
kommunen og har i oppgave sammen med trosopplærer å gjennomføre vedtatt plan for
trosopplæring. Geilo menighets representanter i utvalget er Anne Keth Markegård og Ingunn
Lauvrud. Trosopplæringstiltakene er sokn-overgripende.
2016 har vært et vanskelig år for trosopplæringen i og med at lederen for trosopplæring har vært
mye sjuk. Juleverkstedet i Kulturkyrkja ble avlyst og Lysvåken ble utsatt til 2017. Med ekstra
innsats fra prestene og frivillige ble konfirmantopplegget og andre tiltak i henhold til
trosopplæringsplanen gjennomført.

2.10. Diakoni
Rammeplan for diakoni vedtatt av kirkemøtet i 2007 :
Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjenester: ”Guds kjærlighet til alle mennesker og
alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste”.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Ut fra en slik vid definisjon av diakoni, kan en si at Geilo menighets virksomheter med
kirketorg og gjenbruksbutikk med mer, er en del av diakonien i menigheten., i tillegg til
det en tradisjonelt har regnet som diakoni.
Diakoninemnda har i 2016 bestått av to medlemmer, Berit Herleiksplass og Anne Gunhild
Grøthe . Det er avholdt formiddagstreff hver andre torsdag i måneden bortsett fra mai, juli
, august og desember. I juni reiste vi på tur til Hermon Feriesenter. Asle Stølsdokken sto
for sang og andakt. Svært god lunch vart servert.
Mellom 15 og 25 personer har møtt fram på formiddgstreff. Vi har hatt ulike temaer, mat ,
åresalg og andakt hver gang.
Vi har hatt besøk av:







Vigdis Moen Storhaug: “Deilig er jorden”
Eva Cecilie Skaarberg: Mitt liv”
Jostein Sandsmark :”Stygt og fint”-lysbildekåseri
Normisjon vTor Brimager og fleire
An-Magritt Granli:”Hører du hva jeg sier?”
Per O Bakkegaard: Minner fra Holm Hotell”
 Astrid Mylius: Litt fra mitt liv”

Andaktsholdere har vært kirkens ansatte, Astrid Mylius, Asle Stølsdokken, Vigdis Moen
Storhaug,
Alle eldre som fyller rundt år - fra 80 år og oppover - får en liten gave fra menigheten,
administrert av diakoninemnda.
Virksomheten på kirketorget er også en del av menighetens diakonale arbeid. Det skal
være en god plass å være for de som kommer på besøk og de som hjelper til.
Diakoninemnda sitt arbeid er finansiert av offergaver, åresalg og tilskudd på 2000 kroner
fra Anders Jahres minnefond.

2.11. KRIK Geilo
Leder: Alv Stuestøl

2.12 Kirkeprogramkomiteen – år 2016
Komiteen består av Per Bakkegård, Grethe Nestegard, An-Magritt Granli og Gerd Velle
An –Magritt har heller ikke dette året vært med i komiteen på grunn av sykdom.
Gerd har fungert som leder og sekretær.
Komiteen har hatt 7 planleggingsmøter dette året.
Salmekvelder: I løpet av året har vi arrangert 3 salmekvelder med ulike tema. Den siste
ble avlyst på grunn av at det ikke kom tilhørere.
Konserter:I april hadde vi konsert med Guren Hagen, og i november med Ahmad
Mirsajev og Hallvard Bjørgum. Den siste var i samarbeid med Geilo spelemannslag.
Bibelutstilling: I anledning av Bibelselskapets 200-hundreårsjubileum arrangerte vi en
utstilling på Stillerommet som ble stående i vel en måned. Der var det utstilt
bibler/bibelske tekster utgitt av Bibelselskapet, men også bøker utgitt av andre forlag. I

tillegg hadde vi et bord med eldre bibler og bibler på andre språk. På åpningskvelden
hadde Sveinung et interessant innlegg om Bibelen.
Adventsfest: Året ble avsluttet med adventsfest på kirketorget. Geilo og Hol sangkor
deltok med sitt julereportoar. Det ble framført flere tekster som handlet om jul, og vi
serverte grøt med tilbehør og kaffe og kaker. Vi hadde også «gjenbrukslotteri».
Bibelgruppe: Arbeid med Markusevangeliet som ble startet høsten -14 i samarbeid med
Normisjon, ble sluttført i mars.
Tekstlesingskvelder: Dette var noe vi prøvde oss på i høst. Det ble lest tekster fra
tekstrekka og i tillegg ble salmeboka brukt, både med salmer og bønner.
Uttaler:
Nemnda har uttalt seg til menighetsrådet om nemndstrukturen.
Vi har også informert om en mulig kulturhelg. Dette har vi ikke greid å få til så langt.

2.13 Kunstgallerinemnda
Kunstgallerinemnda består av Astrid Arnegård, Astrid Aksdal, Berit Sæta Reinton,
Kjellaug Mietle, Gunhild Mæland, Øyvind Kvile, Sverre Sataøen(leder og sekretær)
Utstillinger i kunstgallerieet i Kulturkyrkja i 2015:

Sverre Stokke


Maria Sandsmark



Svanhild Rueslåtten



Kjeld Stub



Vegard Vindenes og Linda S, Tvengereid

Utstillingslokalet framstår attraktiv for kunstnere, og vi har full-booket ut 2018. Det er
varierende hvor mye som selger. Kunstnere med lokal tilknytning har vært de som selger
best. Vi må nok se på kunstgalleriet vesentlig som en attraksjon som trekker til seg
besøkende, mer enn en inntektskilde.

