
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 9. juni 2020  

kl.  19.00 i storsalen i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Else Osnes, Erland Helbø, Guro Myrvold Holter,  

Eva Gullichsen, Ole Harald Laache, Per-Kristian Bandlien,  

Laila Guttulsrød, Arvid Birkelund, Marit Sæther 

Forfall: Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

INNKALLING 

 

SAK 23/2020  Godkjenning av innkalling til møte 9. juni.   

   Vedtak: Godkjent 

 

 

SAK 24/2020  Godkjenning av referat fra møte 25. februar.    

Vedtak: Godkjent 

 

 

SAK 25/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Utlysning av utviklingsmidler til diakoni, rekruttering og barn og 

unge 

b) Invitasjon til deltakelse i Friluftslivets uke 

c) Informasjon om arbeid med smittevernveiledere  

d) Normisjon: Årskvittering for gaver 

e) Kirkens Bymisjon: Takk for gaven 

f) Referat fra fellesrådsmøte 27. mai  

g) Oppstart aktiviteter: 

- Voce er i gang 

- Barnekoravslutning 3. juni 

- Språkkafé 18. juni 

- Middagsbønn 25. juni 

 Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

SAK 26/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerer. 

 Mye har blitt avlyst de siste ukene, men mye har også gått sin gang, 

f.eks. begravelser. Gudstjenestene følger heretter oppsatt 

gudstjenesteplan. Fra 15. juni åpnes det antageligvis for inntil 200 

personer, men med 1 meter avstand. Familiemedlemmer som bor 
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sammen, kan sitte sammen, og det bidrar til at vi kan løse dåp o.l. med 

flere i samme gudstjeneste. 

 

 Konfirmantene samles i grupper før sommeren. Halvparten av 

konfirmantene går glipp av leir. Konfirmasjonsgudstjenestene går mer 

eller mindre som planlagt, men det må legges til et par ekstra 

gudstjenester. Det vil da bli 10-11 konfirmanter per 

konfirmasjonsgudstjeneste, og hver konfirmant kan ha med seg en 

«kohort» på inntil 15 personer. Det er konfirmasjonshelger de to første 

helgene i september, og her vil det bli behov for flere frivillige. Det 

vurderes om kapper skal brukes og hvordan fotografering skal ordnes.  

 

Det har vært noen dåp i disse ukene, og nå begynner det å ta seg opp, 

bl.a. med sju planlagte dåp 21. juni. Når det gjelder vielser, utsettes en 

del, men det er fortsatt noen som har planer om å gifte seg i sommer. 

 

 Alle stillinger i Hovin er besatt, dvs. ingen vakanser, men 

prostipreststillingen står vakant. Der vil midlene i stor grad bli brukt til 

enkelttjenester. På kirkevergesiden er det gjort en stillingsendring. Helle 

Thode har blitt avdelingsleder med ansvar for økonomi, kantorer og 

kirketjenere mm.  

 

 Vedtak: 

 Tatt til orientering. 

 

 

SAK 27/2020 Møteplan høsten 2020 

Vi setter opp forslag til møteplan for høsten. I utgangspunktet er fristen 

6. november før revidert gudstjenesteplan setter til biskopen.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Årsmøte og evt. menighetsmøte: 25. oktober 

AU foreslår at vi søker om utsettelse av fristen for justering av 

hovedgudstjenesten til første påskedag 2021. 

 

Vedtak: Vi søker om utsatt frist for justering av hovedgudstjenesten 

slik at vi har mulighet for å bruke tida fram til påske hvis vi trenger det. 

Gudstjenesteutvalget skal møtes neste uke, så det er mulig vi rekker 

opprinnelig frist, men det er usikkerhet knyttet til høsten.  

Årsmøte  settes til 25. oktober.  

AU-møter (kl. 13) 25. august, 22. september, 20. oktober, 17. november 

MR-møter (kl. 19) 8. september, 6. oktober, 3. november, 1. desember 

 

 

SAK 28/2020 Innspill til fellesrådets budsjett 2021 

 På Hovin kirke er det mye å ta tak i både når det gjelder mur, treverk, 

vasking og maling, og det kommer til å koste. Her må det gjøres noe 

slik at ikke kirka blir ødelagt. Hvis treverket begynner å råtne, kan det 

bli fordyrende. 
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Sanitæranlegg og kirketjenerkontor er på sakskartet, og dette haster. 

Kirkevergen jobber opp mot kommunen med dette prosjektet. Det 

opprinnelige bygget var svært kostbart, og kommunens forslag var en 

enkel brakke med garasje. Det bør være mulig å få til noe midt imellom 

disse løsningene. Menighetsrådet ser at det er økonomiske utfordringer i 

kommunen, men savner framgang i denne saken. Saken skal opp i 

formannskapet 16. juni og kommunestyret 23. juni. 

 

Det mangler lagerplass i Jessheim kirke, og det er en kilde til irritasjon. 

Det hadde vært en stor fordel å få gjort noe med dette. Hadde det vært 

mulig å dele av litt av kafeen til lagerplass? Vi hadde kommet langt 

med 10 m2.  

 

 Vedtak: 

Innspillene oversendes til kirkevergekontoret. Arbeidsutvalget gis 

fullmakt til å jobbe videre med denne saken. Det er viktig å sette opp en 

prioritert liste.  

 

 

SAK 29/2020 Festival F 

 Festivalkomiteen ønsker av smittevernhensyn ikke å gjennomføre 

festivalen som vanlig i år. Gudstjenesten i Ullensaker kirke  

20. september blir dermed ikke en fellesgudstjeneste. Både 

trosopplæringsmidler og kommunale midler brukes til innspilling av 

videoer og opptak av fortellerstund. 

 

 Vedtak: Menighetsrådet støtter festivalkomiteens forslag selv om det er 

trist. Det hadde vært fint om opptaket i Mogreina kirke kan gjøres på 

forhånd, slik at fortellerkvelden settes opp digitalt i den opprinnelige 

festivalhelgen. 

 

 

SAK 30/2020 Åpen kirke 

Vi hatt åpen kirke i Jessheim kirke torsdager og lørdager kl. 12-14 fra 

midten av april, og det er planlagt fram til midten av juni. Oppmøtet har 

variert fra 1 til 25 personer, og det har blitt godt mottatt de gangene vi 

har hatt musikk under åpen kirke. Signalene fra kirkevergekontoret er at 

vi fra midten av juni kan ha åpen kirke som vanlig, dvs. åpen på dagtid 

på ukedagene kl. 9-15, med mindre smittepresset i kommunen øker. Vi 

diskuterer behov for/ønske om åpen kirke på lørdager. 

 

Vedtak: 

Vi har ikke åpen kirke på lørdager i sommer, men vi tar det opp igjen til 

høsten. Kantor Jorunn jobber med orgelkonserter enkelte lørdager til 

høsten, og kanskje kan Åpen kirke knyttes opp mot disse lørdagene. Det 

må jobbes med å få informasjon ut til nye innbyggere.  

 

 

SAK 31/2020  Regnskap første kvartal 

Driftsregnskap og balanse ble lagt fram for godkjenning. 
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Vedtak: 

Godkjennes. 

 

 

SAK 32/2020 HC-parkering utenfor Jessheim kirke 

 Dette er en oppfølgingssak fra tidligere i år – sak 03/2020.  

Arbeidsutvalget ønsker at vi går en runde til med denne saken. Saken 

har ikke vært til behandling i fellesrådet, men er administrativt 

behandlet. Menighetsrådet fastholder at det er vanskelig med en HC-

parkeringsplass som hindrer kjøring rundt atriet.  

 

 Vedtak: Menighetsrådet fastholder sitt opprinnelige vedtak og ber om 

at situasjonen løses gjennom å legge til rette for to HC-parkeringer på 

kortsiden og fjerne den HC-parkeringen som nå er rett ved siden av 

tårnet. 

 

 

SAK 33/2020 Kinoreklame dåp 

 Dåp er et satsningsområde for kirken, og nå har vi nok et etterslep etter 

den ganske spesielle våren vi har hatt i år. Muligheten for kinoreklame 

for dåp hår blitt undersøkt med Media Direct Norge, som har 

kinoreklamene på Ullensaker kino. Hvis det vises en film på 1 minutt 

og 35 sekunder på alle barne- og familiefilmer i f.eks. august, som er 

den måneden det også i «vanlige» tider kommer inn flest påmeldinger 

til dåp, vil det koste ca. kr. 15.000 + mva.  

 

Hvis vi legger til grunn vanlig fordeling etter medlemstall i de fire 

menighetene, blir kostnadene omtrent som følger: 

Furuset: kr 2.100,- 

Hovin: kr. 8.250,- 

Mogreina: kr. 750,- 

Ullensaker: kr. 3.900,- 

 

Vedtak: Bispedømmet og kirken har dåp som et satsningsområde 

spesielt i år. Det fint hvis vi kan ha noen lokale varianter på dette og 

med mulighet for å treffe mennesker vi ellers ikke treffer gjennom våre 

vanlig kanaler. Menighetsrådet støtter dette, men med ønske om å 

forskyve tidspunktet, enten seinere på høsten eller over nyttår. Marit 

Sæther sjekker litt rundt best mulig tidspunkt.  

 

SAK 34/2020 Menighetsbladet 

Sak oversendt fra fellesrådet. Fellesrådet ber om at de menighetene som 

ikke har representant enda, finner det til arbeidsgruppen for 

menighetsbladet. Det må ikke være rådsmedlem. 
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 Vedtak: Det er synd at dette har blitt tatt i denne rekkefølgen, og at 

ikke arbeidet med menighetsbladet har gått sin gang mens denne saken 

har vært til behandling.  

 

Steinar Ørum velges som Hovin menighets kandidat. Si ifra dersom det 

er andre som har lyst og mulighet. 

 

 

SAK 35/2020 Menighetshus, renholdskostnader 

Sak oversendt fra fellesrådet. 

 

AUs forslag til vedtak: 

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å utforme et svar til fellesrådet. Svaret 

sendes til menighetsrådets medlemmer for godkjenning før det sendes 

til fellesrådet.  

 

Vedtak: Det er viktig med samarbeid mellom fellesråd og 

menighetsråd for best mulig resultat. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å 

utforme et svar til fellesrådet. Svaret sendes til menighetsrådets 

medlemmer for godkjenning før det sendes til fellesrådet. Send evt. 

innspill på e-post til Marit Sæther før AU-møtet 23. juni. 

 

SAK 36/2020  Eventuelt 

Trosopplæring for voksne begynner igjen til høsten. Datoene er t orsdag 

10. september og torsdag 8. oktober i Mogreina menighetshus. 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 


