
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 8. desember 2020  

kl.  18.00 på Zoom  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Lasse Thorvaldsen, Erland Helbø, Eva Gullichsen,  

Per-Kristian Bandlien, Guro Myrvold, Arvid Birkelund, Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug, Ole Harald Laache 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 69/2020  Godkjenning av innkalling til møte 8. desember.   

   Vedtak: Godkjent.  

 

 

SAK 70/2020  Godkjenning av referat fra møte 3. november.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 71/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

 a) Referat og publiseringsplan, digital kirke Ullensaker 

 b) Avlyste konserter/ikke avlyste konserter 

  Dette er situasjonen per i dag: 

  4. desember SAS Janitsjar: Avlyst 

  6. desember menighetens julekonsert: Streames 

  9. desember Ullensaker korforening: Avlyst 

  10. desember Ullensaker kulturskole: Avlyst 

  11. desember The Real Choir: Avlyst 

  12. desember Crème Fraîche: Avlyst 

  18. desember: Langset blandede kor: Avlyst 

  20. desember: Anita Skorgan 

  21. desember: Julero 

 c) Forenklet søknadsliste kirkeverge 

 d) Rådet for psykisk helse: Takk for offer. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 72/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 Gudstjenesteutvalget har kommet ganske langt i arbeidet med justert 

ordning for hovedgudstjeneste. Det kommer mer informasjon i neste 

menighetsrådsmøte. 
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 Det har vært strengere smitteverntiltak den siste måneden, og det har 

blitt jobbet med å tilrettelegge for så mye arbeid som mulig innenfor de 

rammene vi har hatt. Julaften er en spesiell utfordring i år. 

 

 Nylig var det fagdag for trosopplæring. Trosopplæringsplanen skal 

revideres neste år. Trosopplæringsutvalget med medlemmer fra alle 

stabene jobber med dette. 

 

 Det har blitt opprettet en egen komité for Digital kirke med medlemmer 

fra alle menighetene. Komiteen samordner det som presenteres digitalt, 

i hovedsak gudstjenester, adventskalendere og konserter. Det er en start 

på samordning av digitalt tilbud, men fortsatt er det et langt lerret å 

bleke her. 

 

 Barne- og knøttekoret har vært mulig å holde i gang gjennom denne 

perioden, og de ansvarlige fortjener ros for arbeidet. Det har vært jevnt 

med begravelser og også ganske jevnt med dåp, selv om noen velger å 

utsette. 

   

 Vedtak: 

 Tatt til orientering. 

 

SAK 73/2020  Ungdomspresten informerer 

Ungdomsprest Lasse Thorvaldsen deltok på møtet. 

Lasse har jobbet som ungdomsprest i Hovin i 4 ½ år. Den største 

arbeidsoppgaven er konfirmantarbeidet. Det har vært ca. 150 

konfirmanter på det meste. I år er det ca. 120 konfirmanter. Det 

oppleves fint og morsomt å komme innpå konfirmantene og tankene 

deres. Leiren er det store høydepunktet i konfirmantåret.  

 

I høst er det startet et nytt tilbud, Rast – påfyll og hvile, der mye av 

initiativet har kommet fra ungdommer selv. På de fysiske samlingene 

har det vært ca. 15-20 stykker. Først er det samling med lovsang og 

andakt, og etterpå er det aktiviteter som quiz, air hockey mm. Det er 

planer om å møtes fast annenhver uke for å skape forutsigbarhet i 

tilbudet. Målet er at ungdommene skal drive det sjøl i stor grad. Nå er 

det Brage Midtsund og Lasse som driver det.  

 

Lasse har også vært aktiv i trosopplæringen for de eldste barna med 

Etter skoletid i Jessheim kirke. Det tilbudet har stått på pause siden i 

vår. Det har vært utfordringer med tilbudet, men det gikk seg til etter 

hvert. Lasse er også med på Lys Våken, tårnagenter og Tweens. Det har 

vært en ganske stabil gjeng som har kommet på Tweens i høst. De 

bruker et opplegg fra Acta som heter Aldri alene.  

 

For tida er Lasse like mye tekniker som prest. Vi har et samarbeid med 

Eknes Media som streamer en del. Egne krefter har også blitt flinkere 

etter hvert slik at sendingene har blitt bedre, og vi prøver også å få med 

frivillige krefter inn.  
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Når det gjelder inkluderende kirke, har det på de kontinuerlige 

tilbudene ikke vært så mange deltakere med funksjonsnedsettelser, men 

vi pleier å ha 1-2 konfirmanter hvert år som har spesielle behov. I år har 

vi to stykker som får laget et eget opplegg. Det er en utfordring å få 

informasjon ut som viser at vi har et tilbud til dem. Elisabet Kristiansen 

er ansatt som inkluderingsprest på Romerike og driver arbeid rettet mot 

mennesker med nedsatt funksjonsevne, så hun er inne i bildet her, og 

det samme er diakon Anna Spilling Isaksen. 

  

I fjor begynte vi med linjer for konfirmantene med blant annet kor.  

Foreløpig ligger dette med linjer litt på is. Det er vanskelig nok med 

konfirmantarbeidet slik det er, men det er håp om å komme i gang igjen 

med linjer etter hvert.   

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. Menighetsrådet takker for fin gjennomgang. 

 

 

SAK 74/2020  Møteplan vinter/vår 2021 

 Vi setter opp møteplan for neste halvår. 

 

 AUs forslag til vedtak: 

 AU-møter: 12. januar, 16. februar, 16. mars, 13. april, 11. mai, 8. juni 

MR-møter: 26. januar, 2. mars, 23. mars, 27. april, 25. mai, 15. juni 

 

Vedtak:  

 AUs forslag vedtas. 

 

 

SAK 75/2020 Regnskap 3. kvartal 

Regnskap per 3. kvartal legges fram til godkjenning.  

 

 Vedtak: 

Regnskapet tas til orientering.  

 

 

SAK 76/2020 Julaften 

 Julaften er det planlagt 3 gudstjenester i Hovin kirke (kl. 12, 14 og 16) 

og 2 gudstjenester i Jessheim kirke (kl. 14 og 16). 

  

 Dette er den foreløpige planen, og da den ble lagt, var det skissert at vi 

kunne ha 150 inn på gudstjenestene. Nå ser det ut til at vi kan ha 50, og 

det betyr at ca. 1000 av de som vanligvis går til gudstjeneste julaften, 

ikke får plass. Vi må derfor tenke på alternative opplegg. 

- Utegudstjeneste? Jessheim kirke er i så fall det enkleste. Det vil 

være væravhengig hvor mange som kommer, og også tekniske 

utfordringer. 

- Streaming? Fellesrådet streamer gudstjenesten fra Ullensaker kirke. 

- Kirkevandring? Krever mange medvirkende og er generelt 

arbeidskrevende. 
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- Ha flere og korte gudstjenester? 

 

Vedtak: 

 I løpet av uka må vi bestemme oss for opplegg. 

 Arvid Birkelund sjekker muligheter for storskjerm utenfor Jessheim 

kirke.  

 Staben tenker videre. 

 

 

SAK 77/2020  Diakonvigsling 13. desember 

Søndag 13. desember kl. 13 vigsles Ragne Øybekk Sander til diakon i 

gudstjenesten i Jessheim kirke. Biskopen ber menighetsrådet ta ansvar 

for kirkekaffe/kort samling etter gudstjenesten. Det er også på sin plass 

med en hilsen til Ragne Øybekk Sander fra menighetsrådet. 

 

Det er ca. 20 som deltar med oppgaver i gudstjenesten, og i tillegg er 

det plass til 50. De store trekkene er planlagt. Etter gudstjenesten blir 

det mulig å komme med hilsener til Ragne, og etter det igjen blir det 

kirkekaffe for ca. 25 inviterte.  

 

Vedtak: 

Marit Sæther sørger for innkjøp. Staben setter opp bord og stoler på 

fredag. Steinar Ørum og Eva Gullichsen bidrar med servering. Steinar 

Ørum overbringer hilsen til Ragne. Marit Sæther prøver å skaffe 

kirkeverter.  

 

 

SAK 78/2020  Menighetsbladet 

Det har blitt opprettet en komité med medlemmer fra alle 

menighetsrådene samt administrativ støtte som skal se på framtida for 

menighetsbladet, inkl. innhold, produksjon, distribusjon og økonomi. 

Komiteen ber menighetsrådet ta stilling til framlagte forslag.  

 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter komiteens forslag. Bladet kommer ut til folk på 

en helt annen måte enn det vi oppnår gjennom nettsteder, som må aktivt 

søkes opp. Det er et økonomisk spørsmål hvor mange blader det skal 

være, men menighetsrådet håper på fire og minimum to. Dette kommer 

også an på hva de andre menighetsrådene mener. Menighetsrådet syns 

det er naturlig at fellesrådet dekker minst halvparten av kostnadene, og 

støtter også forslaget om at det produseres eksternt slik at det ser proft 

ut. Det har vært et vellykket samarbeid med Glimt Media, og det 

samarbeidet før fortsette. Menighetsrådets medlemmer tenker på egnet 

medlem til redaksjonskomiteen.  

For øvrig er det ønske om å at kommunikasjonsarbeid defineres inn i en 

av stillingene i fellesrådet.   
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SAK 79/2020  Eventuelt 

    

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 

 


