
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 6. oktober 2020  

kl.  19.00 i storsalen i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

 

Til stede: Steinar Ørum, Thomas Bjørtomt-Haug, Laila Guttulsrød, Else Osnes, 

Per-Kristian Bandlien, Erland Helbø, Arvid Birkelund, Ole Harald 

Laache (fra sak 54/2020), Marit Sæther 

Forfall:   Eva Gullichsen, Guro Myrvold 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 48/2020  Godkjenning av innkalling til møte 6. oktober.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 49/2020  Godkjenning av referat fra møte 8. september.    

Vedtak: Godkjent.  

Ang. konserter: Langset blandede kor ønsker å ha konsert i Jessheim 

kirke 18. desember. Det er i orden for menighetsrådet så lenge det er i 

orden for staben. 

 

 

SAK 50/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Ullensaker kirkelige fellesråd: Møtebok 18. august 2020 

b) Ullensaker kirkelige fellesråd: Møtebok 2. september 2020 

 c) NMS: Gratulasjon til menighetsrådet 

 d) Høring om ny forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den 

norske kirke 

  

Vedtak:  

Tatt til orientering.  

 

 

SAK 51/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 

 Konfirmasjonene er vel gjennomført med gode tilbakemeldinger og fin 

sang og musikk. Ungdomsprest Lasse m.fl. har gjort en god jobb med 

organisering. Nytt kull er i gang nå, og det skal være foreldremøte i to 

runder førstkommende torsdag. Det er 106 konfirmanter på lista per i 

dag. Det er prosentmessig nedgang fra i fjor. 



MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

 

 Allehelgenshelga kommer snart. Det er konsert på lørdag i Jessheim 

kirke og to minnegudstjenester i Hovin kirke på søndag. Vi har fått 

klarsignal til å ha stand på stasjonen fredag morgen med mulighet for at 

folk kan ta med seg et lys og en brosjyre om førstehjelp ved sorg. 

Allehelgenshelga er ei helg det går an å gjøre mer av i åra framover. 

 

 Julaftensgudstjenester: Dette skal det snakkes om i stabsmøtet 7. 

oktober. I Jessheim kirke har det vært ca. 200 på hver av de to 

gudstjenestene. Der trenger vi ikke påmelding. I Hovin er det vanligvis 

to stappfulle gudstjenester. Ett alternativ er å utvide til tre gudstjenester, 

et annet er å si at de første får plass, og et tredje alternativ er å ha 

påmelding. Det er sannsynlig at det er færre som går til gudstjeneste på 

julaften i år pga. smittesituasjonen.  

 

 Invitasjon er sendt ut til skoler om hva de tenker rundt 

julegudstjenester. Barnehagene har fått invitasjon og har allerede 

begynt å melde seg på til julegudstjenester. I tillegg kommer 

konsertene, så desember blir en krevende måned med de rammene vi 

har i år. 

  

 Vedtak: 

 Menighetsrådet ønsker å øke antallet gudstjenester på julaften. Det er 

behov for flere kirkeverter. 

 

 

SAK 52/2020  Ungdomspresten informerer 

Ungdomsprest Lasse Thorvaldsen deltar på møtet, informerer om 

arbeidet sitt og svarer på spørsmål. 

 

Vedtak:  

Utsettes. 

 

 

SAK 53/2020  Budsjettrevisjon 

Justering av budsjettet for 2020. Det har vært et merkelig år, og det 

gjenspeiles i regnskapet. I revidert budsjett er det behov for å senke 

både inntekts- og utgiftssiden, men planlagt merforbruk holder seg 

omtrent som i opprinnelig budsjett (drøyt kr. 100.000,-). Budsjettert 

merforbruk skyldes i hovedsak årets to store musikkproduksjoner: 

Haydn i høymessa og Det gode landet. Det er fint å kunne bruke av 

fond til slike tiltak, og så bør prinsippet fortsatt være at løpende 

aktiviteter er mer eller mindre selvfinansierende. Det legges ned en 

innsats for å få i gang mer aktiviteter innen ungdomsarbeid, og dette 

setter menighetsrådet pris på. Det fører til budsjettert merforbruk, men 

mye dekkes gjennom Hekta-midler. Det er lite sannsynlig at Etter 

skoletid og Hovin barneklubb kommer i gang før nyttår, og budsjettene 

justeres i tråd med dette. 
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Vedtak: 

Revidert budsjett godkjennes i tråd med framlagt forslag. 

 

 

SAK 54/2020  Årsmøte 25. oktober 

Vi planlegger gjennomføringen av årsmøtet etter gudstjenesten  

25. oktober, inkl. evt. servering, tema, deltakelse mv.  

 

Vedtak: 

Menighetsråd og stab oppfordres til å møte. Servering: Twist og kaffe. 

En person skjenker kaffe. Det er ikke kommet inn saker til behandling 

på årsmøtet. Vi bruker de samme dokumentene som sist, dvs. til 

planlagt årsmøte i mars. Steinar Ørum foreslås som møteleder. Marit 

Sæther foreslås som referent. Det er ønske om at det legges opp til 

kommunikasjon, spørsmål og kommentarer underveis.  

 

 

SAK 55/2020  Gudstjenesteliste og takkoffer 2021  

Gudstjenesteliste og takkoffer 2021 legges fram til informasjon og 

godkjenning.  

 

Vedtak: 

Gudstjenesteliste og takkoffer 2021 vedtas i tråd med framlagt forslag. 

Det er ønske om å snakke mer om gudstjenesteliste/turnus på et seinere 

tidspunkt. 

 

 

SAK 57/2020  Eventuelt 

Menighetsbladet 

Menighetsbladet kommer med et julenummer og det utfordres til å 

sende inn stoff. Bladet ønskes velkommen, og det er viktig at folk blir 

minnet om de aktivitetene som foregår, og hva kirken gjør.  

 

Vedtak: 

Det er ønske om flere reportasjer og ikke bare korte notiser. Det hadde 

vært fint med reportasjer om 13-20/samarbeidet med Storsenteret og om 

ungdomsarbeidet.  

Frist for stoff til menighetsbladet er 25. oktober, og innspill/saker kan 

sendes til kirkekontoret.  

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


