
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 2. mars kl. 18.00 i 

storsalen  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Jorunn Aasen Devold (sak 14 og 15/21), Anna Spilling 

Isaksen (sak 14 og 15/21), Halvor Lindberg (sak 14/21), Eva 

Gullichsen, Eva Ødemark-Bocek, Erland Helbø, Per-Kristian Bandlien, 

Ole Harald Laache, Arvid Birkelund, Guro Myrvold, Marit Sæther 

Forfall: Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 10/2021  Godkjenning av innkalling til møte 2. mars.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 11/2021  Godkjenning av referat fra møte 26. januar.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 12/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Statistikk 2020  

b) Stefanusalliansen: Takk for gaven 

c) Søndagsskolen Norge: Årsoppgave 

d) Ullensaker kommune: Rullering av kommunedelplan for 

kulturminner og kulturmiljø – varsel om oppstart og høring av 

planprogram 

e) Referat fra fellesrådsmøte 10. februar  

f) Misjonsalliansen: Årsoppgave 

g) Årsmøtet flyttes til 11. april 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 13/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

  

Per i dag er det lov å ha 100 personer i de kirkene som er store nok til 

det, i bryllup, dåp og begravelser. Gudstjenester innendørs er ikke 

tillatt, men vi kan ha gudstjenester ute.  

 

Det har vært noen møtepunkter med konfirmanter. De er delt i sju 

grupper.  
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Det er åpnet opp for sykehjemsandakter igjen.  

 

 I februar var det digital språkkafé. Deltakerne ble delt inn i grupper på 

Zoom. Det var deltakere også fra andre steder enn Ullensaker. Det er ny 

digital språkkafé denne uka med ca. 30 påmeldte. 

 

 Det har gått to måneder uten gudstjenester innendørs. Det er et savn at 

vi ikke har gudstjenester og nattverd. Kirken er mye mer enn dåp, 

begravelser og vielser, og gudstjenestene går som et pulsslag gjennom 

kirkens liv. Per-Kristian ønsker å snakke med politikere om dette, for å 

bevisstgjøre rundt betydningen av gudstjenester, men avventer utvikling 

i smittesituasjonen.  

  

 Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 14/2021 Justering av ordning for hovedgudstjeneste 

Gudstjenesteutvalget har arbeidet med justert ordning for 

hovedgudstjeneste, og innstillingen er klar. 

 

Den justerte ordningen skal tas i bruk 1. pinsedag. Før dette skal 

menighetsrådet ha vedtatt ordningen, det skal være et menighetsmøte 

om ordningen, og den skal deretter sendes via tjenestevei til biskopen. 

Kantor Jorunn Aasen Devold og leder i gudstjenesteutvalget Halvor 

Lindberg deltok på møtet. 

 

Gudstjenesteutvalget begynte arbeidet rett etter sommeren. Utvalget har 

møttes ca. en gang i måneden og har brukt mye tid på å høre på musikk 

og reflektere. Utvalget har ønsket å bruke mangfoldigheten i liturgien. 

Menighetene i Ullensaker velger i hovedsak den samme liturgiske 

musikken. 

 

Menighetsrådets medlemmer sang gjennom serie 2 pluss liturgisk 

musikk for faste- og festtid. 

 

I korte trekk går gudstjenesteutvalget anbefalinger ut på følgende: 

1) Liturgisk musikk: Bruke allmenn serie 1 (den vi bruker til vanlig 

nå) i det meste av kirkeåret, men med egen musikk for festtidene og 

fastetiden og mulighet for å bruke allmenn serie 2 når kantor og 

prest ønsker det. 

2) Forandringer i liturgien: Mindre endringer, alle innenfor det som er 

muligheter og påbud i den nye gudstjenesteboka. 

3) Gudstjenestehefte: Det er laget nytt gudstjenestehefte for menighet 

og for liturg/medvirkende. Liturg står fritt til å benytte andre ledd 

der det finnes flere å velge i, f.eks. samlingsbønn og forbønn.  

 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter opp om gudstjenesteutvalgets anbefalinger. 
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SAK 15/2021  Åpent hus 

Oppfølging av sak 08/2021: Rammer og frekvens for Åpent hus. 

Diakon Anna Spilling Isaksen deltok på møtet. 

 

Åpent hus er et viktig tiltak og møteplass, og oppslutningen viser at det 

settes pris på. Det har vært et ukentlig tiltak i mange år og henger tett 

sammen med middagsbønn. Diakonstillingen i Hovin er 60 %. Den bør 

ikke bindes så mye opp av faste tiltak, men det bør være rom for å 

imøtekomme det som dukker opp av behov. Andre oppgaver som ligger 

i stillingen, er samtaletilbud (som det har vært økt etterspørsel etter i 

året som har gått), sorggrupper og sorgstøttearbeid, språkkafé 

(månedlige treff), arbeid på institusjonene, arbeid med 

diakonikonfirmanter, bolig med bistand, samarbeid med 13-20, 

kriseteam mm. Det er ønske om tettere kontakt med rusomsorgen.  

 

Ett alternativ er å trappe ned på hyppigheten til annenhver uke. Et annet 

alternativ er at Åpent hus fortsetter som ukentlig tilbud og baserer seg 

mer på frivillige/andre ressurser og kanskje forenkles noe. Et tredje 

alternativ er å gjøre det enkelt tre ganger i måneden, og så legge opp til 

et hyggetreff en gang i måneden.  

 

Hvis det skal gjøres endringer, er det naturlig å gjøre det nå, etter hvert 

som ting skal tilbake til normalen, og ny diakonvikar skal inn. Det er 

lange dager for de frivillige slik opplegget er nå, og det er færre 

frivillige enn før. 

 

Middagsbønn fortsetter som før, dvs. ukentlig.  

 

 

   Vedtak: 

Det er ønske om å forenkle opplegget og sette ned en komité som kan 

lage en plan for Åpent hus framover. Noen av de som går på Åpent hus, 

bør involveres.  

 

Anna rekrutterer en komité før hun går ut i permisjon, slik at vikaren 

kan gå inn i denne komiteen. 

 

Det må være et mål at diakonen ikke skal bruke ukentlig arbeidstid på 

dette tiltaket, men det hadde vært fint om det kan være et ukentlig tilbud 

på en eller annen måte. Hvis opplegget gjøres mye enklere, kan det 

være gjennomførbart. 

  

Steinar Ørum er med i komiteen fra menighetsrådet.   

 

 

SAK 16/2021  Kirkens SOS i Borg 

Hovin menighet er nyinnmeldt medlem av Kirkens SOS i Borg. En 

representant fra menigheten innkalles til årsmøte 24. mars kl. 18 på 
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Zoom. Menigheten må sørge for å oppnevne en representant og en 

vararepresentant til årsmøtet. 

 

Vedtak: Steinar Ørum møter med Eva Gullichsen som vara. Marit 

Sæther melder inn.  

 

 

SAK 17/2021  Utlysning av stilling som menighetspedagog 

   Det er ledig 80 % stilling som menighetspedagog (60 % i Hovin og  

20 % i Mogreina) etter at Ingelin Dahl Helbø gikk over i stilling som 

kirkemusiker i Mogreina. Kirkevergen ønsker innspill på innhold, 

utlysningstidspunkt og på hvor bredt stillingen bør annonseres. 

Stillingen er finansiert av trosopplæringsmidler. 

 

Vedtak:  

Det er ønske om at stillingen lyses ut så snart som mulig, gjerne i løpet 

av et par ukers tid, med tanke på at søkere ofte har tre måneders 

oppsigelsestid. Stillingen skal bl.a. inneholde Tweens. Etter skoletid, 

breddetiltak inkl. plandager og ungdomsarbeid generelt. Ønske om 

utdannelse innen pedagogikk, kristendom og/eller musikk støttes. 

Stillingen bør lyses ut i de kanaler som vanligvis benyttes.   

 

 

SAK 18/2021  Årsmelding 2020 

Årsmeldingen ble lagt fram for godkjenning.  

 

Vedtak:  

Årsmeldingen godkjennes.  

 

 

SAK 19/2021  Regnskap 2020 

Hovin menighets regnskap ble lagt fram for godkjenning. 

 

   Vedtak:  

   Regnskapet godkjennes.  

 

 

SAK 20/2021  Budsjett 2021 

Budsjett 2021 ble lagt fram for godkjenning.  

    

Vedtak: 

 Budsjettet for 2021 godkjennes med følgende kommentarer: 

- Det er vanskelig å budsjettere i tider da det av smittevernhensyn er 

nærmest umulig å forutse hva som vil være gjennomførbart. 

- Regnskapet for 2020 er benyttet som en pekepinn på hva som kan 

være mulig i 2021. 
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- Det er budsjettert med et merforbruk på kr. 75.000 som belastes 

ubundne fond. Hovin menighet har god økonomi og menighetsrådet 

finner at dette er forsvarlig. 

- Menighetens midler skal ikke samles opp, men benyttes til glede for 

menigheten. Dersom noen har gode innspill til tiltak som kan 

gjennomføres, hører menighetsrådet gjerne på dette. 

 

 

SAK 21/2021  Eventuelt 

   a) Menighetsbladet 

Saken er nå behandlet i alle menighetsråd og er oversendt til fellesrådet 

med sikte på fellesrådsbehandling i april. Det kan gi mulighet for at det 

kan gis ut et nummer før sommeren. 

Vedtak:  

Tas til orientering. Menighetsrådets medlemmer bes om å tenke over 

forslag til kandidat til en redaksjonskomité.  

 

   b) Saker fra diakonen: 

- Fasteaksjonen blir i år digital. Spleis er opprettet. Delta gjerne, 

og oppfordre andre til å delta. 

- Det er planlagt grillfest for seniorer søndag 13. juni, i stedet for 

juletrefesten som måtte avlyses i år. 

- Ressursgruppe for inkluderende menighet Øvre Romerike: Det 

er planlagt møter/gudstjenester på prostinivå i 2021. 

Inkluderingsprest Elisabeth Kristiansen er med i gruppa, som 

jobber for  at personer med utviklingshemming skal ha en 

naturlig plass i fellesskapet i kirken. Ettersom 

møtene/gudstjenestene kommer til å foregå i Jessheim kirke, er 

budsjett og regnskap tatt inn i Hovin menighets 

budsjett/regnskap. Arbeidet skal regnskapsmessig gå i null, dvs. 

innsamlede midler skal finansiere utgiftene. 

 

Vedtak:  

Tas til orientering. Det burde ha vært litt mer info om ressursgruppa for 

inkluderende menighet, og det burde vært en større prosess før dette ble 

lagt inn i Hovin menighets budsjett og regnskap. 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


