
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 3. november 2020  

kl.  17.30 i storsalen i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Thomas Bjørtomt-Haug, Else Osnes, Erland Helbø, 

Jorunn Aasen Devold, Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache, Arvid 

Birkelund, Marit Sæther 

Forfall: Eva Gullichsen, Guro Myrvold 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 58/2020  Godkjenning av innkalling til møte 3. november.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 59/2020  Godkjenning av referat fra møte 6. oktober.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 60/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i Ullensaker kirkelige fellesråd 15. oktober  

b) Borg biskop: Innvilgelse av utsatt frist for innføring av justert  

hovedgudstjeneste 

c) Ullensaker kommune: Hvem skal få kulturpriser og kulturstipend?  

d) Referat fra møte i diakoniutvalget  

e) Invitasjon til inspirasjonskveld i Ullensaker kirke 12. november  

f) Sjømannskirken: Invitasjon til regionårsmøte 15. november  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

SAK 61/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 

 Det jobbes jevnt og godt i staben. LysVåken er avlyst. Lysutdelingen på 

Jessheim stasjon før allehelgenshelga ble også kuttet ut. 

Menighetskonserten og Det gode landet var fine opplevelser. 

Allehelgensgudstjenestene ble gjennomført og det ble akkurat nok plass 

til de som kom. Med ca. 90 navn som leses opp, bør det vurderes om vi 

skal ha to minnegudstjenester også seinere.  
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 Julaften: Påmelding er i gang. Opplegget med påmelding har blitt 

omtalt i RB, og pressemeldinger har blitt sendt ut. Det blir gudstjenester 

kl. 12, 14 og 16 i Hovin kirke og 14 og 16 i Jessheim kirke. Vi håper 

det vil bli mulig å gjennomføre. Kirkevertene innkalles til møte før jul. 

 

 Gudstjenesteutvalget jobber med justert hovedgudstjeneste, og dette blir 

en sak i neste menighetsrådsmøte. Kantor Jorunn har gjort mye av det 

musikalske forarbeidet.  

 

 Staben har snakket om menighetsutvikling og strategisk utvikling 

framover. Menighetsfakultet har tilbudt menighetsutvikling (MUV) i 

flere år, og har et rammeverk som det går an å benytte seg av. Hvis vi 

blir med på dette, får vi en mentor utenfra inn i strategiarbeidet.  

   

 Vedtak: 

Det er ønske om felles møte mellom menighetsråd og stab når det 

gjelder strategiarbeid. En idé er å invitere sokneprest i Lillestrøm, 

Halvor Mosdøl, til dette. Han har jobbet både med menighetsutvikling 

og med småbymenigheter. Det er lurt å ikke starte med dette midt under 

pandemien, men drøye det litt. Per-Kristian Bandlien går videre med 

denne ideen.  

 

 

SAK 62/2020 Kantor informerer 

Kantor Jorunn Aasen Devold deltok på møtet, fortalte om arbeidet sitt 

og svarte på spørsmål. 

 

 Jorunn har vært kantor i 14 år og har vært med på mye bygging, 

utvikling og ikke minst kvalitetsheving når det gjelder instrumenter. 

Som kantor forholder hun seg til tjenesteordningen. Jorunn ble vigsla til 

kantor i 1991. I tjenesten i Ullensaker har det vært mange faste ting og 

lite pusterom til å gjøre kreative ting. Nå fordeles andakter og tjenester 

likt mellom alle kantorene i Ullensaker, og det gir litt mer pusterom. 

 

 Koret Voce betyr mye for Jorunn. Det ble startet i 2007. Medlemstallet 

går litt opp og ned, men ligger rundt 20 stk. Mange av de som er med i 

koret, er nyinnflyttede uten stort nettverk, slik at koret blir nettverket.  

 

 Nå jobbes det med liturgisk musikk i prosessen med ny hovedordning 

for gudstjenesten. Foreløpig er det gudstjenesteutvalget som jobber med 

dette. 

 

 Konserten Det gode landet i oktober ble veldig vellykket og morsom å 

være med på, og spesielt morsomt at det var flere generasjoner sammen 

om å gjennomføre konserten.  

 

 Haydn i høymessa: Det er ønske om å sette denne opp igjen i 

konsertversjon, f.eks. i forbindelse med kulturuka.  
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 Voce skal av smittevernhensyn ikke være med på konserten med SAS 

Janitsjar i år.  

 

 I år har vi begynt med faste orgelkonserter. Det har vært et par 

konserter tidligere, men det har nå blitt ganske regelmessig. Oppmøtet 

har vært overraskende stort, og konseptet har vært veldig bra spesielt i 

disse korona-tider. Jorunn syns det er svært inspirerende med disse 

konsertene og ønsker å fortsette å jobbe med dem. Jessheim kirke har 

blitt et attraktivt konsertlokale for denne typen konserter pga. det nye 

orgelet.  

 

 Mange satte stor pris på menighetskonserten og håper konseptet kan 

gjentas. 

 

 Vedtak: 

 Takk for god informasjon! 

 

Konseptet med kafékonserter var fint, og det hadde vært fint om noe 

liknende kunne lanseres igjen. De som drev med dette før, er ikke ansatt 

her lenger, men det er fritt fram for andre.  

 

 Det er viktig å tenke helhet i alt vi gjør, også innen kirkemusikk, slik at 

ansatte ofte har ansvar for mer enn de gjennomfører. Kantor har ansvar 

for det kirkemusikalske arbeidet, inkl. musikk i begravelser, 

konsertrepertoar mm., og dette kan være en vanskelig balansegang der 

det er viktig å være romslig.  

 

 Det savnes en overordnet visjon for det kirkemusikalske arbeidet. Hvor 

er ungdommen? Kantor har mer enn nok å gjøre med det hun har, men 

hvem har ansvaret for det andre? Menigheten har ikke en 

kirkemusikalsk plan, og det burde vi hatt. Der kan den overordnede 

planen tas inn.  

 

 Ungdomsarbeidet generelt må løftes mye høyere, enten det skjer 

gjennom det kirkemusikalske arbeidet eller gjennom annet arbeid.  

 

 

SAK 63/2020 Høring: Kirkevalg – overordnede problemstillinger 

Forslag som angår gjennomføring av kirkevalget i 2023, skal behandles 

på Kirkemøtet i 2021. Menighetsrådene er blant høringsinstansene. 

Svarfrist: 30. november.  

 

   AUs forslag til vedtak: 

   Avgivelse av høringssvar delegeres til arbeidsutvalget. 

 

Vedtak: 

Avgivelse av høringssvar delegeres til arbeidsutvalget. Menighetsrådets 

medlemmer oppfordres til å lese høringsnotatet og sende evt. innspill til 

menighetskontoret før 17. november.  
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SAK 64/2020  Møtegodtgjørelse 

Frist for søknad om møtegodtgjørelse til møter i menighetsrådet 2020 er 

1. desember.  

 

Vedtak:  

De som ønsker godtgjøring, må fylle ut arbeidsoppdragsskjemaet og 

levere til menighetskontoret før 1. desember. 

    

 

SAK 65/2020  Valg av leder og nestleder 

   Leder og nestleder i menighetsrådet velges hvert år. 

 

Vedtak: 

Steinar Ørum og Eva Gullichsen gjenvelges som hhv. leder og 

nestleder. 

 

 

SAK 66/2020  Diakonivigsling 

Søndag 13. desember kl. 13.00 vigsles Ragne Øybekk Sander til diakon 

i gudstjenesten i Jessheim kirke. Ettersom vigslingen foregår i Jessheim 

kirke, er Hovin menighetsråd vertskap for arrangementet.  

 

Vedtak: 

Det er på sin plass med en hilsen fra Hovin menighet. På grunn av 

smittevernsituasjonen er det usikkert hva vi kan gjøre med 

arrangementet. Vi tar dette opp igjen i neste menighetsrådsmøte. Hold 

av datoen så lenge.  

 

 

SAK 67/2020  Gudstjenestefrekvens Hovin/Jessheim kirker 

Vi legger opp til en diskusjon rundt og innspill til gudstjenestefrekvens 

Hovin/Jessheim kirker. Saken har vært oppe til diskusjon i stabsmøtet. 

 

På vanlige gudstjenester er gudstjenesteoppslutningen betydelig høyere 

i Jessheim kirke enn i Hovin kirke. Hovin kirke foretrekkes fremdeles 

av mange til høytider og til dåp. 

 

Det har blitt stilt spørsmål ved hvorfor kirken i midt i Jessheim sentrum 

ikke brukes oftere enn hver 2. søndag, hver 3. på sommeren. Det finnes 

ressurser på prestesiden til å legge til ekstra gudstjenester, men kanskje 

ikke på fellesrådssiden. Ett alternativ er å endre turnusen slik at det blir 

gudstjenester i Hovin kirke ca. hver 3. søndag.  

 

Gudstjeneste på andre klokkeslett bør vurderes, f.eks. ettermiddags-/ 

kveldsgudstjeneste. Det må også vurderes om det blir færre 

gudstjenestedeltakere hvis det er gudstjeneste kl. 11 i Jessheim og 

Hovin kirke samtidig. Det går an å tenke at det kan være 

dåpsgudstjeneste i Hovin kirke samtidig som det er en annen type 
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gudstjeneste i Jessheim kirke. Det er ikke sikkert dette er realistisk for 

fellesrådet.  

 

Hvis det legges opp til G17-gudstjenester el.l., er det viktig at 

gudstjenestene ikke slår hverandre i hjel, men bygger opp under 

hverandre i en helhetlig plan. Samtidig er det viktig med et 

gudstjenestetilbud som appellerer til forskjellige generasjoner, også 

unge voksne. Det er ønske om mangfold, men det må settes i en 

sammenheng og en helhet, så her snakker vi om langsiktig arbeid.  

 

Det er ønske om en annerledes type gudstjeneste f.eks. en gang i 

måneden, f.eks. med annen type musikk. Det er ikke kritikk av det som 

er, men ønske om en bredere tilnærming. Det er fint med variasjon i 

gudstjenesteplanen, f.eks. folkedansmesse o.l.  

 

Selv om vi innfører noe som en prøveordning, må det tenkes langsiktig.  

 

Vedtak: 

Det vedtas ikke endringer i gudstjenesteplanen nå, men det er ønskelig 

å fortsette drøftingene både i stab og menighetsråd og evt. igangsette en 

prøveordning.  

 

 

SAK 68/2020  Eventuelt 

 

a) Menighetsbladet 

Det har vært et savn at menighetsbladet ikke har blitt produsert i år. 

Dette har blitt tatt tak i, slik at det kommer ut en juleutgave av bladet. 

Det distribueres sammen med fulldistribusjon av EUB 11. november. 

Vedtak: Tas til orientering.  

    

b) Kulturrådet 

I Ullensaker kulturråd bør det sitte en representant for kirken, og vi er 

usikre på om det gjør det, eller om Dene Støe er det. Mye av det som 

skjer i kirken, har et kulturaspekt. Vi er også usikre på hvordan 

medlemmer velges. 

Vedtak: Vi sjekker opp med Dene Støe. 

    

    

 

Marit Sæther 

Ref.  

 


