
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 7. desember kl. 

19.15 i storsalen i Jessheim 

kirke 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

Øvrige varamedlemmer og ansatte er 

hjertelig velkomne til å delta. 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Thomas Bjørtomt-Haug, Eva Gullichsen,  

Liv Ødemark-Bocek, Arvid Birkelund, Per-Kristian Bandlien,  

Ole Harald Laache, Guro Myrvold, Erland Helbø, Marit Sæther 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 106/2021 Godkjenning av innkalling til møte 7. desember.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 107/2021 Godkjenning av referat fra møte 23. november.    

Vedtak: Godkjent. Til sak 96/2021: Jorunn Aasen Devold er nominert 

til kulturprisen. 

 

 

SAK 108/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Frivillighetens år 2022: Invitasjon til arbeidsmøte/workshop 11. 

januar. Påmeldingsfrist: 4. januar.  

b) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

- Nytilsatt pedagogisk leder i Åpen barnehage: Eva Rybø. 

- Foreløpig har det vært 3 barnehagegudstjeneste. 

- Fin menighetens julekonsert på søndag. 

- Det er noen begrensninger framover knyttet til de nye 

smittevernreglene som innføres nå. 

- Juleavslutning på Åpent hus 16. desember er avlyst. 

- Gudstjenesten i Jessheim kirke søndag 5. desember ble direktesendt 

på Den norske kirkes facebook-side.  

- Datoer for NRK-gudstjenester våren 2021: 20. mars, 24. april,  

15. mai. Gudstjenestene er ikke planlagt ennå. 

Vedtak: Til punkt a): Eva Gullichsen meldes på. For øvrig tatt til 

orientering. 

 

 

SAK 109/2021 Rådgivende avstemming, tilsetting av biskop 

 Borg bispedømmeråd har nå nominert kandidater til ny biskop, og 

menighetsrådene blir bedt om å gi sin anbefaling. Menighetsrådets 
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avstemming ble gjort skriftlig og truffet med alminnelig flertall. Det ble 

først votert over hvem som skulle føres opp som nr. 1, dernest over nr. 

2, og da det ved opptelling viste seg at det bare var én kandidat til som 

hadde fått stemmer, ble det vedtatt at vedkommende føres opp som nr. 

3.  

   

 Vedtak: 

 Resultatet av rådgivende avstemming ble som følger: 

1. Harald Hegstad 

 2. Kari Mangrud Alvsvåg 

 3. Kåre Rune Hauge 

Resultatet sendes Kirkerådet innen fristen 17. desember. 

   

 

SAK 110/2021 Utsendelsesgudstjeneste Anna Spilling Isaksen 

Diakon Anna Spilling Isaksen starter i ny jobb i Sjømannskirken i Los 

Angeles neste år. Det skal være utsendelsesgudstjeneste i Jessheim 

kirke søndag 23. januar. Menighetsrådet er ansvarlig for kirkekaffe den 

dagen. 

 

 Vedtak:  

Thomas Bjørtomt-Haug, Liv Ødemark-Bocek, Eva Gullichsen, Steinar 

Ørum og Arvid Birkelund kan være med og tar ansvar for kirkekaffen. 

Bakekorpset kontaktes etter nyttår. Det blir overrakt en gave fra 

menighetsrådet. 

 

 

SAK 111/2021 Alterlysestaker Jessheim kirke 

Forslag til nye alterlysestaker blir presentert i møtet. Bunnen er 

sølvlysestaker som har stått i Jessheim kirke i mange år og har 

«Jessheim kirke» inngravert. Lysestakene slik de er nå, kan ikke brukes 

pga. ventilasjonstrekk i rommet. Gullsmed Øiesvold har forslag til glass 

som kan festes med klips. Pris: ca. 5-6000.  

 

Vedtak:  

Det er ønske om å finne et alternativ med rett, søyleformet glass. Guro 

Myrvold og Per-Kristian Bandlien sjekker alternativer. Saken tas opp 

igjen seinere. 

 

 

SAK 112/2021 Eventuelt 

a) Julehilsen  

Anette Johansson har sluttet som pedagogisk leder i Åpen 

barnehage. 

Vedtak: Menighetsrådet sender en blomst. 

 

b) Julekrybbe 

Det er ønske om å ha en stor julekrybbe innenfor glassveggen i 

storsalen. I år settes stallen der med Jesus-barnet, og det hadde vært 

fint å laget Maria og Josef også. Andre ideer (til neste år) er å få 
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laget en pepperkakestall og/eller få barn til å lage engler som kan 

henges opp i vinduene. 

Vedtak: Guro Myrvold og Liv Ødemark-Bocek jobber videre med 

saken. 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


