
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 3. desember 2019  

kl. 19.30 på kjøkkenet i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Tor Berger Jørgensen (sak 109/2019), Eva Gullichsen, 

Laila Guttulsrød, Else Osnes, Ole Harald Laache, Thomas Bjørtomt-

Haug, Per-Kristian Bandlien, Arvid Birkelund, Erland Helbø, Guro 

Myhrvold Holter, Marit Sæther 

 

MØTEBOK 

 

SAK 106/2019 Godkjenning av innkalling til møte 3. desember.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 107/2019 Godkjenning av referat fra møte 5. november.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 108/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i fellesrådet 07.11.19  

b) Ullensaker kirkelige fellesråd: Kr. 10.000,- utbetales til opplæring av 

nye menighetsråd fra Gina Moens legat 

c) Ting som skjer framover 

- 5. desember: Juleavslutning språkkafé 

- 6. desember: Adventskonsert med SAS/Voce 

- 8. desember: Menighetens julekonsert 

- 17. desember: Julero 

- 4. og 5. januar: Juletrefester 

- 8. januar: Orgelkonsert  

 

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 109/2019 Mennesker uten lovlig opphold 

 Tor Berger Jørgensen deltok på møtet. Menighetsrådet har fått et brev 

fra Holla og Helgen menighetsråd om mennesker uten lovlig opphold.  

 

 Tor Berger Jørgensen har i flere år jobbet med mennesker som ikke har 

lovlig opphold i Norge. Denne gruppa er sårbar. De må leve uten 

identitet. De fleste har ikke bankkonto eller bankkort. Fram til 2011 

kunne de arbeide selv om de hadde fått avslag på asylsøknad, men dette 

har nå blitt endret. Det er overraskende mange som klarer å holde 

humør og liv oppe uten rett til arbeid, uten rett til helsetjenester og ofte 
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uten fast bopel. Det er en ikke-eksisterende folkegruppe som allikevel 

er her. Det er vanskelig å si hvor mange mennesker dette dreier seg om. 

I noen tilfeller er det statsløse personer, og det er vanskelig å få dette 

anerkjent i Norge. Noen har Norge ikke utleveringsavtale med, og noen 

blir ikke trodd av myndighetene på oppgitt identitet. Organisasjonen 

Mennesker i Limbo arbeider for rett til midlertidig arbeidstillatelse og 

rett til helsetjenester for disse personene.  

 

 Det har nå vært en rettssak mot Arne Viste, som har drevet et privat 

ansettelsesbyrå med 70-80 ansatte i denne gruppen. Han tapte 

rettssaken, men den er nå anket. Det er også en sak mot Gunnar Stålsett 

nå, som har hatt en person uten midlertidig arbeidstillatelse ansatt hos 

seg.  

 

 På torsdag skal det fremmes et forslag i Stortinget om at ureturnerbare 

asylsøkere skal ha mulighet til å få midlertidig arbeidstillatelse.  

 

Som kirke bør vi være opptatt av hvordan våre medmennesker har det. 

Her har vi et system som legger opp til at folk enten må tigge eller drive 

med ulovligheter for å ha mulighet til å overleve. Det er viktig å gi 

mennesker verdighet. 

 

Det bør vurderes om det skal sendes inn en henvendelse/opprop til 

regjering/folkevalgte, evt. sammen med andre menighetsråd. Det er 

flere instanser som har gjort dette, inkl. Mellomkirkelig råd.  

 

Vedtak: 

Hovin menighetsråd sender en henvendelse til regjering og storting på 

grunnlag av innspill fra Kristne arbeidere. Den sendes til både 

statsministerens kontor og alle partiene, samt til biskopens kontor og til 

lokalmedier. Tor Berger Jørgensen sender utkast til tekst til kontoret.  

 

   

SAK 110/2019 Kirkevert/kirkeskyss 

Oppfølging av sak 97/2019. Forslag til fordeling er utarbeidet fram til 

sommeren 2020. Anna Spilling Isaksen kaller ganske snart inn til møte 

for kirkeverter. 

 

 Vedtak: Vedtas i samsvar med framlagt forslag. Interne bytter meldes 

til kontoret. 

Kirkeverter julaften: 

Hovin kirke 14.00: Eva Gullichsen m/medhjelper 

Hovin kirke kl. 16.00: Ole Harald Laache og Eva Gullichsen 

m/medhjelper 

Jessheim kirke kl. 14.00: Steinar Ørum 

Jessheim kirke kl. 16.00: Else Osnes 

Si ifra hvis det er flere som har mulighet til å hjelpe til på julaften. 

 

Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å skaffe flere kirkeverter.  
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SAK 111/2019 Takkoffer 2020 

 Menighetsrådet avgjør hvem som skal få takkofrene som tas opp i 

gudstjenestene. Forslaget er utarbeidet av soknepresten. 

 

 Vedtak: 

Vedtatt i samsvar med framlagt forslag. 

 

 

SAK 112/2019 Misjonsutvalg 

Oppfølging av sak 97/2019. Vi mangler en representant til 

misjonsutvalget. 

 

   Vedtak: Else Osnes velges som representant til misjonsutvalget.  

 

 

SAK 113/2019 Innsettelsesgudstjeneste 8. desember 

Søndag 8. desember innsettes Liv Berg Krohn-Hansen som prost i Øvre 

Romerike prosti. Dette skjer i gudstjenesten i Jessheim kirke kl. 13.00. 

Hovin menighetsråd er vertskap og har ansvar for kirkekaffen. Vi 

sjekker at vi har alt på plass. Oppfølging av sak 100/2019. 

 

Vedtak: Steinar Ørum leder kirkekaffen. Alle tar med kake. Laila 

Guttulsrød, Eva Gullichsen og Per-Kristian Bandlien møter kl. 1100. 

Noen bord reserveres til spesielle gjester. 

 

 

SAK 114/2019 Eventuelt 

   Arbeidet i menighetsrådet 

   Diskusjon rundt arbeidsformer i menighetsrådet. 

 

   Vedtak: 

Det er ønske om at det utarbeides årshjul over saker som vi ønsker å ta 

opp i løpet av året, slik at dette kan ligge til grunn for arbeidet i 

menighetsrådet. Det er viktig å bruke menighetsrådsmøtene til strategi- 

og planarbeid. Det er ønske om et felles møte med staben.  

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


