Referat fra møte i Geilo Menighetsråd torsdag 20.09.18 kl. 18.00 i Geilo
Kulturkyrkje
Til stede: Ingunn Lauvrud, Tor-Olav Reime, Sverre Sataøen, Inge Velle og Annette Glück
Forfall: Georg William Christiansen, Øyvind Kvile, Kristian Tandberg Fosshagen og Line
Sperrevik Persson
Servering: kaffe og kake (Tor-Olav)
Saksliste:
Sak 34/18: Innspill til diakoniplan
Inge orienterte om arbeidet med diakoniplan.
Fellesrådet vil bidra til at det utarbeides en samlet diakoniplan for alle menighetene i Hol,
der beredskap og plan for kriseberedskap inngår.
Visjonen for Geilo menighet bør ikke avvike fra visjon for Den Norske Kirke.
Konklusjon: Geilo menighetsråd (Gmr) ønsker at forslag til visjon som er brukt av de andre
menighetsrådene, også blir Gmr sin visjon som da blir lik Den Norske Kirkes formulering for
visjon.
Gmr ber om at Den Norske Kirkes visjon innarbeides i diakoniplan for Geilo menighet.
Planen tas opp for endelig vedtak på neste møte i Gmr.
Innspill om å få diakon til Geilo.
Initiativ – i form av brev – fra prosten til kirkeverge og leder i Gmr angående prosjektstilling
med Fellesrådet som arbeidsgiver.
Gmr takker prosten for initiativ til opprettelse av diakonstilling, og ønsker at det jobbes
videre med å komme i gang med prosjektet.
Sak 35/18: Samarbeidsavtale med misjonsorganisasjon. Geilo menighetsråd ønsker å ha en
samarbeidsavtale med en misjonsorganisasjon.
Forslag om å støtte en organisasjon som har aktivitet i vår kommune, f.eks. KFUK/KFUM.
Vedtak: Gmr vil ha KFUK/KFUM som samarbeidspartner, i 2 år – 2019 og 2020.
Jfr. skjema om avtaleinngåelse.
Rutiner for offertildelinger.
Vedtatte rutiner fungerer ikke p.t.

Utarbeidelse av offerlisten er delegert til gudstjenestenemda. Søknader for 2019 ventes ila
høsten. Liste over offertildeling må være lett tilgjengelig for prestene, også vikarprestene.
Sak 36/18: Kirkeverter
Forslag for høst 2018 ble lagt fram av Inge. Listen må sendes ut i tillegg til dette referatet.
Sak 37/18: Utsmykkingsnemd
Penger er avsatt. Nemda er ikke operativ pr. i dag. Gmr ber nemda fortsette sitt arbeid –
uten prest i første omgang.
Ingunn innkaller til møte i nemda, og prosten kontaktes for å få på plass en prest i nemda.
Sak 38/18: Bruken av «Stillerommet».
Geilo menighetsråd bør bestemme bruken av «Stillerommet».
I utgangspunktet er «Stillerommet» ikke en del av galleriet.
«Stillrommet» ønskes bl.a. brukt som leserom/lesekrok med tilhørende møblement (et par
stoler, lite bord, bokhylle). Bøkene som var plassert i her, er blitt flyttet....?
«Stillerommet» bør ikke brukes som stollager.
Sak 39/18: Nemdstrukturen
Det har vist seg vanskelig å få folk med i de foreslåtte nemdene.







Gudstjenestenemda fungerer
Kirkemusikk & kulturnemd kan bli aktuell: Randi Jebe, Kristian Fosshagen, Lars Inge
Tverberg, Annette Glück og en representant fra gallerinemda.
Kunstgallerinemda fungerer
Diakoninemnda fungerer med redusert bemanning
Barne- og ungdomsnemd er viktig å få i gang. (Annette, Sverre og Tor-Olav fikk i
oppdrag å spørre navngitte personer)
Øvrige nemder legges på is – inntil videre

Sak 40/18: Utlysing av prostestilling
Det er 3 søkere til prostestilling i Hallingdal.
Sak 41/18: Eventuelt
Valg av leder for Geilo menighetsråd for 2019. Valg pga flytting.
Vedtak: Nestleder blir leder ut 2018. På oktobermøtet velges nestleder og leder for 2019.

Referat: Annette Glück

