Styresmøte 7.11 2018 I Hol og Hovet Menighetsråd: sted : hos Brit
Tilstede: Knud, Brit, Kjell, Anne Lise og Rita
Sak 1. Godkjent innkalling
Sak 47. Går ut
Sak 48. Valg.
Brit velges for 1 år til som leder. Anne Lise for 1 år som nestleder
Sak 49. Går igjennom programmet for året. Kan en flytte på 4 års bok markering? Unngå
kollisjon med 50 års konfirmanter og dåp etc.? Det blir litt lite fokus på 50 års konfirmantene.
Messen blir litt lang og det er ikke så godt for barna, hverken 4 åringer eller dåpsbarn. Det var
en fin markering og fin messe, men det kreves også at den er 2 stk som kirkevert på sånne
dager.
Allehelgensmesse: fin messe, med nytt innhold. Nytt av året; åpne kirker. Dette er fint, men
krever innarbeiding og mer markedsføring. Lite fremmøte i Hol, 6 stk i Hovet. Men alt i alt
synes en dette er en fin markering og noe å innarbeide.
Gjennomgikk rutiner for kirkevert, gjennomgang i kirken. Hva er vårt ansvar og hva er
kirketjeners ansvar?
Det kommer få på kveldsmesse i Hovet, hva gjør vi for å nå ut og invitere inn til kirken?
Sak 50. Sogneråd
Vi velger å bytte navn til Sokneråd, da vi tilhører et sogn og det er lett å si. Hol og
Hovet Sokneråd, under forutsetning at alle rådene går inn for det samme. Geilo har valgt det
og det ser ut til at de andre rådene også er innstilt på det. Det bør være likt i hele kommunen
Sak 51. antall faste medl.i rådet: 4 stk + sognepresten + 5 vara = 10 stk. Vi bør prøve å trekke
inn flere frivillige som kan hjelpe oss for å skape engasjement og ha flere å spille på. Vi kaller
inn til menighetsmøte den 16.12 etter messe i Hol Kirke. Bekjentgjøres også på basaren.
Sak 52 . utgår
Sak 53. utgår inntil videre. Henger sammen med messeplanen. Neste styres møte den 30/1 –
2019
Sak 54 regnskap. tatt til orientering. Underskudd. Ny padd rundt alterringen.’
Sak 55. hva skal en kirkevert gjøre? Henger laminert oppslag i kirken.. kjøpe blomster. Dele
ut program, telle penger (Presten tar det med seg) telle folk. Skrive inn i kirkeboken, kontroll
på offer, strøm tilførsel sjekk Hovet kirke. (sikringer) rydde vekk etter oss. Det er rådet som
skal skaffe klokker til messene og kirkeverter. Det er Luciakonsert snart, det har vært
sommerkonsert, adventstid – åpning kirke på ettermiddag, møter, 50 års konfirmanter,
julebasar, påskeverksted, sommerfest, gudstjenester, allehelgensmesse.
Sak 56
Julebasar
Dele ut basarbøker i rådet, til Tensing, Skarvebarna og kirkekontoret. Loddsalg også utført av
Skarvebarna og Tensing. Betalingsterminal på plass under Julebasar. Kjell tar ansvar for
basaren lørdag, Rita tar ansvar for fredagen og låse opp, samt kontakte Aktiv ung/voksen.

Sak 57
Evnt.
Gave til Jon Eliassen fra fellesrådet. Åpning av kirken i Hol i adventstida etter jobb, Anne
Lise og Margit. 17.30 – 19.30 Anne Lise ansvar
Forskuttere tilskudd Kirken i Hol. vedlikeholdsplan for hele kirken. Før utbedring foretas.
Forskuttere og få det ferdig til 100 års jubileum i 2020. Bidra til å komme i gang og få det
utført. HHMR går inn for dette.
Nominasjonskomite: liste over navn til rådet. Knud, Brit og Anne Lise. Lista klar til 1/3 2019
Ref. Rita
Klein referent

