Møte i Hol og Hovet menighetsråd 13.juni 2018
Tilstede: Prost Vigdis Moen Storhaug, prest Sveinung Hansen, Brit Kaupang, Anne-Lise
Søndrol,
Rita Nestegard, Knud Knudsen, Juliane Tverberg (ref.)
Sak 24/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 25/2018 Godkjenning av referat frå møte 18.april.
Sak 26/2018 Prost Vigdis Moen Storhaug har ordet.
Sak 27/2018 Evaluering av kirkegårdsdugnaden.
Sak 28/2018 Evaluering av summarfesten.
Sak 29/2018 Revidering av trusopplæringsplan
Sak 30/2018 Diakoniplan for sokna i Hol kommune (utkast)
Sak 31/2018 Meldingssaker:
a) Sommarkonsertane
b) Haustmarknaden. 15.sep.
c) Endring av kirkerommet
d) Gudstjeneste og avslutting for biskop Per Arne Dal 17. juni
e) 50 årskonfirmantane
Sak 32/2018 Reknskap
Sas 33/2019 Eventuelt
Kyrkjegards dugnad

_____________________________________________________________
_______
Innledning ved Sveinung Hansen
Sak 24/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste
- HHMR godkjenner innkallingen og saksliste
Sak 25/2018 Godkjenning av referat fra møte 18.april 2018
- HHMR godkjenner referatet fra 18.april 2018
Sak 26/2018 Prost Vigdis Moen Storhaug har ordet
- prosten spør om status i soknet: HHMR informerer prosten om arrangement
(avslutningsfest for konfirmantene, sommerfesten for pensjonister, sommerkonserter...),
kirkeskyss; samarbeid med Aktiv Ung/Voksen, Skarvebarna, Ten Sing United
- Hva er HHMR opptatt av?:
o Hva gjør man med gudstjenestedeltagelse? kveldsgudstjenester, «tema»-gudstjeneste
o Forsanger savnes, forslag om salmeopplæringsgudstjenesten
o Barnevennlig gudstjeneste (plassering av barna/lekekroken under gudstjenester...; må
tenkes mer over: innbinding av barna i gudstjenesten)
- prestebemanning, gudstjenestebesøkende  Forandringer ift. gudstjenestene?
- prosten informerer: vikar for Sveinung: Magnus Helle – kommer 01.09.2018, vikar for AnnMagritt ikke funnet ennå
Sak 27/2018 Evaluering av kirkegårdsdugnaden
- Hovet: ca. 5 personer, god arbeid
- Hol: ca. 10 personer; god arbeid; problem langs gjerdet: brøyting, masse grus...
- Idéer: legge dugnaden i Hovet sammen med en fellesaktivitet i bygda; har «guiding» på
kirkegården
dugnaden i Hol: samarbeid med veteranklubb?

Sak 28/2018 Evaluering av sommerfesten
- god tradisjon, men åpne for hele menigheten (ikke bare pensjonister)
- Rita måtte steppe inn i siste liten;
- Burde vi få inn andre som kan hjelpe til og ikke hører til menighetsrådet? Det blir mye jobb
på menighetsrådet.
Sak 29/2018 Revidering av trosopplæringsplan
- ser ut som godt gjennomtenkt
- bra med nytt tilbud MILK (MiniLederKurs), ungdommer lærer om å være leder i gruppene
sine (f.eks. Ten Sing)
- HHMR godkjenner revidering av planen
Sak 30/2018 Diakoniplan for sokna i Hol kommune (utkast)
- HHMR godkjenner diakoniplanen
Sak 31/2018 Meldingssaker:
a) Sommarkonsertane
- Vipps anbefales
- trenger mer mannskap til konsertene (bortsett fra 24.07. Sondre Lerche)
b) Haustmarknaden 15.sep.
- gudstjeneste m. folkemusikk
- kl. 15
- Arne Jensen
c)
-

Endring av kirkerommet
Bispekontoret må godkjenne endringene
forandringer ang. benkene kan prøves
Knud Knudsen sjekker ang. varmeovn under benkene

d) Gudstjeneste og avslutting for biskop Per Arne Dal 17. juni
- Brit informerer
e)
-

50-årskonfirmantene
14.oktober 2018
Brit sjekker adressene til konfirmantene

Sak 32/2018 Regnskap
- HHMR godkjenner regnskapet
Sak 33/2019 Eventuelt
o Kirkegårds dugnad (hogge trær...): kirketjenere
o tidspunkt konfirmasjon: Lørdagskonfirmasjon?
- HHMR vedtar konfirmasjon på lørdager også i Hol (fortsetter med lørdager i Hovet), bortsett
fra når konfirmasjonshelgen faller på en pinsehelg, da blir konfirmasjonsgudstjenestene på
pinsesøndag

Neste møte 5. september 2018, kl. 19

