
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 5. april kl. 19.00 i 

driftsbygningen ved Hovin 

kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Erland Helbø, Steinar Ørum, Rolf Foss, Guro Myrvold,  

Thomas Bjørtomt-Haug, Ole Harald Laache, Per-Kristian Bandlien,  

Arvid Birkelund, Paul Ronny Jensen (sak 25/2022), Marit Sæther 

 

Forfall:   Eva Gullichsen 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 22/2022  Godkjenning av innkalling til møte 5. april.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 23/2022  Godkjenning av referat fra møte 1. mars.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 24/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra fellesrådsmøte 17.03.22  

b) Normisjon: Årskvittering for gaver/kollekter 

c) Byfest på Jessheim 10.-12. juni  

d) Ullensaker kommune: Invitasjon til Borgertoget 17. mai  

e) Øvre Romerike Revisjon: Revisjonsberetning 2021 

f) Borg bispedømme: OVF-midler 2022  

g) Bibelselskapet: Takk for offer 

h) Referat fra årsmøte i Kirkens SOS i Borg 

i) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

j) Referat fra møte 30. april 

 

- Til punkt a): Fellestiltak på tvers av soknegrenser: Kirkevergen 

setter opp forslag til ansvarsfordeling som sendes til 

menighetsrådene. 

- Til punkt c): 10-årsjubileum for Jessheim by. Gudstjeneste i 

Jessheim kirke + deltakelse fra barne- og knøttekoret på scenen er 

meldt inn som mulige innslag i programmet. Det er viktig å markere 

kirken, og stand bør vurderes. 

- Til punkt d): Aktuelt for barnekorene? Tas opp på stabsmøte. 

Speideren deltar.   
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- Til punkt h): Menighetsrådet utfordres til å delta i Kirkens SOS’ 

telefontjeneste. 

- Til punkt i):  

o Språkkafé 10. mars. Veldig fint at det holdes i gang og 

drives. 

o Lunsjkonsert 12. mars med tre av kantorene/kirkemusikerne 

i kommunen.  

o Den første radiogudstjenesten var 20. mars, og fungerte bra 

lokalt. De neste er 24. april og 15. mai. 

o Drop in-dåp 2. april: 7 konfirmanter og 3 andre ble døpt. Fin 

opplevelse og levedyktig konsept.  

o Fasteaksjonen: Foregår digitalt. Konfirmantene er viktige. 

o Denne uka er påskevandringer i gang. I dag har tre 

barnehager og barnekorene vært på påskevandringer. Det 

skal være 7 påskevandringer til sammen.  

o Søndagsskolen går litt opp og ned, og kanskje vi må tenke 

annerledes om søndagsskolen og om rekruttering av 

frivillige. 

- Til punkt j): To personer fra hvert menighetsråd + de tre diakonene i 

Ullensaker møttes for å diskutere diakoni i Ullensaker. Diakonene 

har påtatt seg å sende ut informasjon til alle menighetsrådene, der 

hver menighet utfordres å finne en representant til et felles 

diakoniutvalg. I tillegg skal diakonene pluss en prest sitte i utvalget. 

Utvalget skal koordinere det diakonale arbeidet i hele 

fellesrådsområdet. Rita Kristoffersen har fått forlenget sin ekstra  

20 % stilling videre, i hvert fall til sommeren.  

 

Vedtak:  

   Tatt til orientering. 

    

 

SAK 25/2022 Kirketjeneren informerer 

Kirketjener Paul Ronny Jensen deltok på møtet, informerte om og viste 

fram det nye driftsbygget ved Hovin kirke og kjørte evakueringsøvelse 

fra Hovin kirke.  

  

 Driftsbygget utgjør en stor forbedring sammenlignet med tidligere 

brakkeløsning. Det gjenstår en del, bl.a. med terrenget utenfor bygget 

og skilting av HC-toalettet, og det er fortsatt en del på ønskelista, bl.a. 

vannkran ute og varme i verkstedrom.  

 

 Det ble stilt spørsmål ved alternativ evakuering fra galleriet ved brann 

el.l. som sperrer døren.  

 

 Rømningsplanen bør oppdateres slik at den gjelder for Hovin, og med 

skisser og plan for evakuering av bevegelseshemmede.  

 

 Lydanlegget fungerer ikke lenger. Det er satt opp en midlertidig 

løsning, men uten teleslynge-mulighet, og kirkeklokkene er ikke koblet 

på anlegget. Kirkevergen er informert. Det er også flere år siden det ble 
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påpekt mangelfull universell utforming. Riksantikvaren har godkjent 

planen om fjerning av benker, men det er ikke gjort noe med saken, og 

kirkerommet er ikke tilpasset rullestoler.  

 

Vedtak: Saken som gjelder skilting av HC-toalett, evakuering fra 

galleriet, universell utforming og lydanlegg oversendes 

kirkeverge/fellesråd for videre oppfølging.  

 

 

SAK 26/2022  Tårnagenthelg 

Det blir arrangert tårnagenthelg for 3. klassinger i Hovin kirke 21. - 22. 

mai. Bente Sverdrup tar hovedansvar for arrangementet, og Marte 

Lavik deltar fra staben. Det er behov for noen frivillige til å hjelpe til 

lørdag 21. mai fra kl. 16-19 med mat, symboljakt, tur i tårnet mm.  

    

Vedtak: 

Steinar Ørum og Ole Harald Laache holder av datoen og kan hjelpe til 

dersom det er behov for det. 

 

 

SAK 27/2022  Håpsfest 

Søndag 8. mai er det planlagt håpsfest til inntekt for Hovin menighets 

misjonsprosjekt i Liberia, etter gudstjenesten i Jessheim kirke. Det er 

behov for noen til å være med og planlegge arrangementet og noen som 

kan delta før, under og etter arrangementet. Det mangler noen som har 

hovedansvar for håpsfesten. 

 

Vedtak: Tas opp i stabsmøtet og i neste menighetsrådsmøte. Det kan 

være et alternativ å flytte håpsfesten til søndag 12. juni.  

    

 

SAK 28/2022 Oppfølging av saker sendt til kirkeverge/fellesråd 

Menighetsrådet har tatt opp flere saker til behandling og oversendt dem 

til fellesråd v/kirkeverge. Det gjelder salmetavle, skilting, miksebord, 

knefall og belysning av glassmalerier, alt i eller utenfor Jessheim kirke. 

Menighetsrådet tar en gjennomgang av sakene. 

 

 Vedtak: Menighetsrådet purrer og ser fram til skriftlig tilbakemelding 

om hvordan det ligger an med de ulike sakene, i tillegg til at 

utfordringene under sak 25/2022 tas med.  

 

 

SAK 29/2022 Flyktningesituasjonen i forbindelse med krigen i Ukraina 

 Hva gjør vi som kirke og menighet? 

 Henvendelse er sendt til Hero med oversikt over gudstjenester, åpen 

kirke, aktiviteter og arrangementer i Hovin menighet. 

 Vel så aktuelt er tilbudet til og kontakten med de flyktningene som 

bosettes i Ullensaker. 
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 Vedtak: Steinar Ørum sjekker med Astrid Solberg (kommunestyret) 

om hun i første omgang har mulighet for å delta på et AU-møte.  

 

 

SAK 30/2022 Alterlysestaker Jessheim kirke  

Oppfølging av sak 111/2021 – tas opp til ny behandling. Gullsmed 

Øiesvold kan levere glass til sølvlysestakene som har vært brukt på 

alteret tidligere, men i buet form, ikke rett. Det har vist seg vanskelig å 

finne rette glass som passer til festene. Glass, montering og oppussing 

av stakene kommer på ca. 5000-6000 kroner. 

 

 Vedtak: Menighetsrådet støtter forslaget om glass fra Øiesvold. 

 

 

SAK 31/2022 Høring om regler for valg av menighetsråd 

Kirkemøtet 2021 vedtok noen overordnede prinsipper for endringer av 

kirkevalgreglene, hvor det i hovedsak ble bestemt at ordningene fra 

kirkevalget i 2019 skal videreføres, med noen justeringer. Kirkerådet 

har på bakgrunn av Kirkemøtets føringer utarbeidet konkrete forslag til 

regelendringer som ble behandlet av Kirkerådet 10.–11. februar 2022, 

og som nå er sendt ut på høring. Høringsfrist er 20. april.  

 

Vedtak: Menighetsrådet oppfordres til å settes seg inn i høringen og gir 

beskjed til menighetskontoret innen 19. april dersom de mener at 

høringssvar bør avgis. 

 

 

SAK 32/2022 Eventuelt 

 

a) Menighetsblad 

   Menighetsbladet savnes av mange.  

Vedtak: Tas opp igjen i AU.  

 

b) Kveldsmat skjærtorsdag 

Det har i mange år vært tradisjon for kveldsmat å ha kveldsmat etter 

skjærtorsdagsgudstjenesten. Diakonen har holdt i dette. 

Vedtak: Steinar Ørum hører om komiteen for åpent hus/hyggetreff kan 

ta ansvar for det. Hvis ikke utgår kveldsmaten.  

 

c) Takkoffer skjærtorsdag 

Det er ikke satt opp takkoffer skjærtorsdag.  

Vedtak: Takkoffer settes opp til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

 

 

Marit Sæther 

Ref.  


