
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 8. september 2020  

kl.  19.00 i storsalen i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

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

Per-Kristian Bandlien, Else Osnes, Liv Ødemark-Bocek, Arvid 

Birkelund, Erland Helbø, Ole Harald Laache, Ragne Øybekk Sander 

(sak 41/2020), Marit Sæther 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 37/2020  Godkjenning av innkalling til møte 8. september.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 38/2020  Godkjenning av referat fra møte 9. juni.    

Vedtak: Godkjent.  

Det ble stilt spørsmål rundt innholdet i dåpsfilmen diskutert i sak 

33/2020. 

 

 

SAK 39/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Plan for kirkens samarbeid med skoler og barnehager i Ullensaker 

kommune  

b) Revisjonsberetning  

 c) Jessheim KFUK-KFUM-speidere: Takk for gaven  

 d) Misjonsalliansen: Takk for gaven til Liberia 

e) Misjonsalliansen: Sommerbrev 2020 

 f) Normisjon: Takk for gaven 

 g) Saksprotokoll kommunestyret 23.06.20: driftsbyning Hovin  

 h) Saksprotokoll formannskapet 25.06.20: tilskudd Hovin kirke  

 i) Riksantikvaren: Vedtak om tilskudd til istandsetting av Hovin kirke  

 j) Sjømannskirken: Takk for kirkeoffer  

 k) Trosopplæringskonferansen – åpen for frivillige, frist påmelding 15. 

september. 

 l) Gave innkjøpt til ungdomsklubben Atlas. Staben gis fullmakt til 

foreta mindre innkjøp av denne typen innenfor budsjettrammene. 

 m) Kirkeskyss og kirkekaffe: AU vurderer fortløpende. Foreløpig tilbys 

ikke dette. 

 n) Årsmøte i Hovin menighet: 25. oktober. 
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Vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 40/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte.  

 

Det meste av aktiviteter er i gang, inkl. kor, babysang, middagsbønn, 

hyggetreff, åpent hus og Tweens. Det har vært vellykkede 

orgelkonserter og Haydn i høymessa, og drøyt halvparten av 

konfirmasjonsgudstjenestene er gjennomført.  

 

Av planer framover er musikalen «Det gode landet» 25. oktober en stor 

satsning. På allehelgensdag blir det to gudstjenester, kl. 17 og 19, som 

vi fordeler invitasjonene på. Det blir ikke gudstjeneste i Jessheim kirke 

på formiddagen som tidligere planlagt. Menighetsfesten avholdes som 

konsert uten servering.  

 

Vikar for feltprest på Sessvollmoen har vært i kontakt og hatt samtaler 

rundt mulig tilbud for veteraner i området.  

 

Kirkeverge Dene Støe fratrer etter eget ønske 15. september. Helle 

Thode er konstituert kirkeverge inntil fast kirkeverge er på plass. 

Eksternt rekrutteringsbyrå skal benyttes i ansettelsesprosessen.  

   

 Vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 41/2020  Diakonimedarbeideren informerer 

Diakonimedarbeider Ragne Øybekk Sander deltok på møtet, informerte 

om arbeidet sitt og svarte på spørsmål. 

 

Ragne jobber med det diakonale samtaletilbudet 13-20, for ungdommer 

mellom 13 og 20 år. Det er et tilbud som Den norske kirke har flere 

steder, inkl. Bærum, Grorud og på Jessheim, og flere har fått øynene 

opp for det.  

 

I 13-20 kan ungdommene komme og snakke om hva de vil. Noen ting 

kan det være vanskelig å snakke med foreldre eller andre om. De som 

jobber i 13-20, har sosialfaglig utdanning og master i diakoni. 

Bærebjelkene i 13-20 er myndiggjøring, respekt, anerkjennelse, 

medvirkning, gjensidighet og at mennesket er skapt i Guds bilde. 

Tilbudet er tilpasset lokale forhold og har lokalt samarbeid med politiet, 

skoler (inkl. guttegruppe på Nordby ungdomsskole i samarbeid med 

helsesøster), Jessheim storsenter (naskeriprosjekt), flyktningekonsulent 

og SLT-koordinator. Samtalene foregår på kontoret eller ute. Det drives 

ikke aktiv forkynning, men ungdommene har mulighet for å snakke om 

tro og eksistensielle spørsmål og veit at de ansatte i 13-20 har 

kompetanse på dette. 
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Ragne har kontor på Jessheim, men tilbudet er for alle de fire 

menighetene i Ullensaker og er organisert direkte under kirkelig 

fellesråd. Ragne ønsker seg en gruppe av mennesker fra de forskjellige 

menighetene som kan møtes to ganger i året for å snakke om hva som 

skjer og hva som er behovet i kommunen, og for å styrke følelsen av 

eierskap i menighetene.  

 

Det er mange som brenner for ungdom i Ullensaker, inkl. utekontakter 

og helsestasjonen, men 13-20 er et bra supplement og styrker 

samarbeidet mellom kirke og kommune.  

 

Per i dag er det ca. 10 faste ungdommer som følges spesielt opp 

gjennom individuelle samtaler eller samtalegruppe. I tillegg møter  

13-20 ungdommer på skolene. Tilbudet bør annonseres bredere, og det 

jobbes det med. Ragne samarbeider med diakon Anna Spilling Isaksen 

og diakonen i Nes.  

 

Vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 41/2020  Søknad om fritak fra verv 

Guro Myrvold søker om fritak fra verv som representant i kirkelig 

fellesråd. Evt. nyvalg til kirkelig fellesråd. 

 

Vedtak: 

Søknaden innvilges. Arvid Birkelund velges som fast medlem av 

fellesrådet med Eva Gullichsen som personlig vara. 

 

 

SAK 42/2020  Åpen kirke 

Oppfølging av sak 30/2020. Jessheim kirke står åpen i kontortida på 

ukedagene, men det har også vært ønske om å ha den åpen noen 

lørdager, gjerne i kombinasjon med konsertvirksomhet. Planlagte 

orgelkonserter framover er 31. oktober og 21. november kl. 13.00.  

 

Vedtak: Liv Ødemark-Bocek kan godt tenke seg å ha åpen kirke og 

avtaler datoer direkte med menighetskontoret. Det er ønskelig å ha en 

fast rytme, f.eks. åpen kirke hver første/siste lørdag i måneden. Det 

utfordres til å finne frivillige som kan tenke seg å bidra i ordningen. 

Inngangen til kirken bør merkes bedre. Dette må vi komme tilbake til.  

 

 

SAK 43/2020  Lagerplass 

Kirkevergekontoret har bedt om en oversikt over hva vi trenger 

lagerplass til i Jessheim kirke slik at det er lettere å beregne arealbehov 

og dermed tallfeste dette i evt. budsjettarbeid i fellesrådet. Saken har 

også vært behandlet i stabsmøte i Hovin.  
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AUs forslag til vedtak:  

Kirketjener Hanne Lindberg har beregnet et plassbehov på ca. 25 m2 til 

gulvvaskemaskin, ekstra stoler, knefall, luftfuktere, trillestativ med 

teknisk utstyr, forsterkere og sceneelementer, oljeovner og ekstra bord. 

I tillegg er det behov for lagerplass til bonemaskin, div. notestativ, 

klappstoler, de gamle bordene som nå står i tårnet, flipover, div. ustyr til 

Håpsfestivalen, div. eksisterende og ønskelig utstyr til barnearbeid og 

bønnevandringer (liten trebåt, stall i byggesett/elementer, brønn, og 

diverse som nå er lagret på Marte Laviks kontor fordi det er tungvint å 

frakte det gjennom loftsluka). Snøfreser og gressklipper må også ha 

plass et sted (i tårnhuset).  

Det antas at lagerplass på 40 m2 vil dekke eksisterende behov. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter AUs forslag, og det oversendes fellesrådet 

v/kirkevergen.  

 

 

SAK 44/2020  Konserter før jul 

Plan for konserter i Hovin menighet i desember legges fram for 

godkjenning. 

Ingen kontrakter har blitt undertegnet ennå, men dette er foreløpig 

konsertplan: 

• Onsdag 2. desember: Ullensaker korforening 

• Fredag 4. desember: SAS Janitsjar/Voce? 

• Søndag 6. desember: Hovin menighets julekonsert 

• Torsdag 10. desember: Julekonsert med kulturskolen 

• Fredag 11. desember: The Real Choir 

• Lørdag 12. desember: Crème Fraîche 

• Søndag 20. desember: Anita Skorgan 

• Mandag 21. desember: Julero 

 

Merk spesielt de konsertene som Hovin menighet arrangerer, dvs.  

6. desember, 21. desember og evt. 4. desember hvis Voce skal være 

med. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet bifaller foreløpig konsertplan. Innholdsmessig 

godkjenning er delegert til sokneprest. 

 

 

SAK 45/2020  Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbøker 

Søndag 11. oktober er det utdeling av 4-årsbøker under gudstjenesten i 

Jessheim kirke. Det må skrives navn i kirkebøkene i tillegg til at 

gudstjenestedeltakerne må registreres med navn og telefonnummer. Det 

blir ikke kirkekaffe, men det kan vurderes om det skal deles ut pinneis 

el.l. 

 

Vedtak: Det er behov for et par ekstra kirkeverter den dagen. 
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SAK 46/2020  Regnskap 2. kvartal 

Regnskap per 31.07.20 legges fram for godkjenning.  

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes. 

 

 

SAK 47/2020  Eventuelt 

a) Søknad fra pinsemenigheten 

Pinsemenigheten Jesus is Lord menighet v/Gilbert Palmero søker om å 

få leie lokaler i Jessheim kirke fast på fredagskvelder og søndager kl. 

13-18. 

Vedtak: Søknaden avslås av kapasitetshensyn, og søker tipses om å 

kontakte pinsekirkene på Jessheim og Kløfta. 

 

b) Fremtiden bor hos oss (FBHO) i Den norske kirke  

Den norske kirke etablerer nettverket Fremtiden bor hos oss (FBHO), 

etter inspirasjon fra Svenska kyrkans prosjekt med samme navn. 

Oppstarten skjer 15. oktober i Haugerud kirke i Oslo. Nettverket vil 

utvikle ny praksis og teologi som svarer på hvordan vi kan være kirke i 

en flerkulturell og flerreligiøs kontekst. Det blir oppstartssamling i 

Haugerud kirke 15. oktober. Medlemskap i nettverket koster kr. 5000,- 

per år. 

 

Saken har vært oppe til diskusjon i stabsmøtet. Staben er positiv og syns 

at dette er noe menigheten bør være med på. Ullensaker kommune er en 

av kommunene i landet med høyest andel innbyggere med flerkulturell 

bakgrunn. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet er positive til deltakelse i nettverket, inkl. 

medlemskapsavgift. Saken tas med tilbake til stabsmøte for diskusjon 

om noen har mulighet til å delta på seminaret. 

    

c) Regionalt kontaktmøte i Oslo og Borg bispedømmer 

Mandag 5. oktober arrangerer KA regionalt kontaktmøte med valg til 

landsråd, informasjon om nytt lovverk og nye støtteordninger mm.  

 

Vedtak:  

Eva Gullichsen deltar, og det er åpent for at flere kan delta. 

Påmeldingsfrist er 18. september.  

     

d) Menighetsbladet 

Det har blitt bestemt at det skal nedsettes en redaksjonskomité med 

medlemmer fra alle menighetene, men arbeidet ser ut til å dra ut i tid. 

Mange savner menighetsbladet, men alternative løsninger bør også 

vurderes av komiteen. 

 

Vedtak:  

Framgang i arbeidet etterlyses. 
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e) Kirkeverter 

Både Guro Myrvold og Ole Harald Laache har behov for å bytte sine 

kirkevertoppgaver i helgen.  

 

Vedtak: 

Marit Sæther sender ut en e-post til alle kirkevertene om dette.  

     

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 


