Referat: møte i Hol og Hovet menighetsråd 05.09.2018
Tilstede: Brit Kaupang, Anne Lise Søndrol, Juliane Tverberg (ref.)
Fravær: Magnus Helle, Kjell Haugo, Knut Knudsen, Rita Nestegard
Sak 34/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 35/2018 Godkjenning av referat frå møte 13. juni 2018
Sak 36/2018 Prest Magnus Helle presenterer seg.
Sak 37/2018 Evaluering av summarkonsertane.
Sak 38/2018 Evaluering av ABC gudsteneste
Sak 39/2018 Gudstenestane resten av året, (sjå eigen e-post)
Me går igjennom og fyller inn: klukkar, vert, anna, dåp.
Sak 40/2018 Meldingssaker:
a)Tårnagentane
b)50 års konfirmantane
c)Haustmarknaden
d) Innsettelse av ny biskop 23. sept. i Tønsberg, Kjell reise
Sak41/2018 Basar 1.des
Sak42/2018 Rekneskap
Sak43/2018 Eventuelt

___________________________________________________________________________
 Innledning ved Britt
Sak 34/2018 Godkjenning av innkalling og sakliste
- HHMR godkjenner innkalling og sakliste
Sak 35/2018 Godkjenning av referat fra møte 13. juni 2018
- HHMR godkjenner referatet
Sak 36/2018 Prest Magnus Helle presenterer seg.
- går ut pga. fraværet til presten
Sak 37/2018 Evaluering av sommerkonsertene
- overskudd ca. 30.000kr
- full kirke med Sondre Lerche, resten varierte, men gjennomsnittlig godt besøkt
Sak 38/2018 Evaluering av ABC gudstjenesten
- lite påmelding av 1.klassinger
- Britt fikk ordnet med bakst o.l.
Sak 39/2018 Gudstjenestene resten av året, (se egen epost)
- Gjennomgang og fordeling
Sak 40/2018 Meldingsaker:
a) Tårnagentene: 23.09.
b) 50-års konfirmantene: Britt og Kjell tar ansvar; 20 konfirmanter
c) Høstmarked, 15.09.2018 i Hol Gamle Kyrkje: ingen andre oppgaver enn i kirka
d) Innsettelse av ny biskop 23. sept. i Tønsberg, Kjell reiser

Sak41/2018 Basar 1.desember
- Ten Sing hjelper med opprigg og nedrigg
- «sponselisten» sendes ut av Juliane
- Kjell ordner basarbøker (ta med på neste møte 07.11.2018)
- Juliane sender ut liste fra sist (til orientering av hvem som hadde hvilken oppgave)
- Juliane spør «Aktiv ung/voksen» ang. juleverksted
- Kan Skarvebarna tar ansvar for bakingen? Juliane spør Ingjerd
- hovedansvarlig må finnes
Sak42/2018 Regnskap
- Britt informerer
Sak43/2018 Eventuelt
- 14.10.2018 kl. 17: ordinering av presten Magnus Helle i Skurdalen (fint om noen fra
HHMR kan stille opp)
- alterringen i Hol kyrkje er ferdig (midler fra legat, gave og litt egenandel HHMR)
- utelys i Hovet kyrkje må ordnes i høst (midler fra gave og egenandel HHMR)
- 19.09.2018: rådmann og ordfører besøker kirkene i Hol
- stillingen som prost er lyst ut  ønske om at menighetsrådene deltar i
tilsettingsprosessen (Ål har ansvar) – hvis noen har lyst kan det gis tilbakemelding
innen 18.sept. til kirkekontoret
- Blomsterfond? - gravene blir ikke stelt like mye som før, blomsterfond kunne bidra
med at noen tar ansvar for å stelle gravene  Anne Lise innhenter informasjon fra en
annen kommune
- Samarbeid ang. dugnad på kirkegården og rydding i bygda?
- suppekopper til kveldsgudstjenesten (Anne Lise ordner)

Neste møte er 7.november 2018

