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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 10. september 2019 

kl. 1930 på kjøkkenet i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede: Steinar Ørum, Per-Kristian Bandlien, Kirsti Hermansen Grøndahl, 

Heidi Reinertsen, Ingelin Dahl Helbø (sak 75/2019 og 82/2019), Merete 

Ødegaard Thommesen, Bjørnar Myrland, Eva Gullichsen, Marit Sæther 

Forfall:   Knut Riis, Ole Harald Laache 

 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 72/2019  Godkjenning av innkalling til møte 10. september.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 73/2019  Godkjenning av referat fra møte 13. august.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 74/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Svein Filtvedt Elgvin: Takk for blomsten 

 b) Informasjon fra planleggingsmøte stab, inkl. julaften kl. 1230 og 

hverdagsmesser. 

 c) Innsettelse av ny prost på Øvre Romerike: 8. desember kl. 1300, 

Jessheim kirke. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

SAK 75/2019  Informasjon fra menighetspedagog Ingelin Dahl Helbø 

Ingelin Dahl Helbø deltar på møtet og forteller litt om seg og jobben sin 

og svarer på spørsmål.  

 

Ingelin er ansatt som menighetspedagog, men har også fått prøvd seg 

litt som organist og trives med det. Det gir en variert arbeidshverdag, og 

det er viktig for henne å få bruke musikken.  
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De faste aktivitetene går bra. Jessheim barnekor ble startet i fjor og har 

ca. 10 medlemmer. De øver samtidig med Knøttekoret og spiser middag 

sammen. 

 

Tweens er også nystartet i fjor, og har hatt mellom 5 og 16 medlemmer. 

De fikk 10.000 kroner i oppstartstøtte av Lions.  

 

Etter skoletid på onsdager har vært mer utfordrende, med et krevende 

kull i fjor.  

 

Det har vært overraskende og tidvis krevende å komme tett innpå barn 

med ulike utfordringer. En annen ting som har vært utfordrende, er å 

finne sin plass i organisasjonen og oversikt over hvem som skal 

involveres i ulike beslutningsprosesser. En annen ny erfaring er 

samarbeidet med frivillige. Godt kollegafellesskap har vært en ekstra 

bonus. Ingelin har savnet samarbeid med andre parter, og har hatt 

kontakt med psykofaglig rådgiver i kommunen og barnevernet for å 

bedre dette. Det er planlagt å utarbeide melderutiner for menigheten, og 

det er møter med FABU med tanke på å få ressurser inn når vi får barn 

som krever spesiell oppfølging, inn i aktiviteter.  

 

Lasse Thorvaldsen, Marte Lavik og Ingelin har møter med tanke på 

tettere oppfølging av trosopplæringsplanen.  

 

Vedtak:  
Menigheten takker for presentasjonen og innsatsen! Informasjonen tas 

til orientering. 

 

 

SAK 76/2019 Kirkevalg  

Ferdigstillelse av valgstyrets protokoll. Evaluering av gjennomføringen 

av kirkevalget. 

 Planlegging av overgang til nytt menighetsråd. Viktige datoer: 

Tirsdag 8. oktober: Konstituerende møte med valg av fast 

medlem og varamedlem til fellesrådet. 

  Torsdag 31. oktober: Gammelt menighetsråd fratrer 

  Fredag 1. november: Nytt menighetsråd tiltrer 

  Onsdag 27. november: Kurs for nye menighetsråd i prostiet 

 

Evaluering av kirkevalget:  

- Mangelfull presentasjon av menighetsrådskandidatene. Ved 

neste valg bør det sørges for en bedre presentasjon. 

- Mangelfull presentasjon av bispedømmerådskandidater og lister. 

- Universell utforming: stemmelokalene vanskelig tilgjengelig for 

rullestolbrukere. 

- Ønske om liknende utforming på stemmesedlene for 

menighetsrådsvalg som for bispedømmerådsvalg, dvs. firkantet felt for 

stempling og stiplet linje for bretting.  

- Teknisk utfordring på Skogmo skole der skolekjøkkenet skulle 
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brukes mandag morgen, slik at valglokalet måtte flyttes ut i gangen i  

1 ½ time. Fysiske utfordringer ved de ulike lokalene bør tas opp med 

kommunen. 

- Kandidater som stiller til valg, bør ikke brukes som 

valgfunksjonærer for å sikre nøytralitet, på lik linje som ved 

kommunestyrevalg. 

-           Når det er så mange lister, bør det være hyller/plastmapper el.l. 

til stemmesedlene slik at det er lettere å skille dem.  

- Teksten på de forskjellige bispedømmerådslistene var for liten 

og utydelig.  

- Valgdeltakelsen på 8 % er alt for lav. Det blir en utfordring for 

framtida å få folk til å engasjere seg. Alternativt må det vurderes 

hvordan valgordningen skal være videre. Det er en utfordring for 

kirkedemokratiet at deltakelsen er såpass lav. 

 

 

 Vedtak:  
Valgstyrets protokoll ble undertegnet i møtet. 

 

Valgresultatene bekjentgjøres på hjemmesidene, og det sendes e-post til 

kandidatene med valgresultater og informasjon om viktige datoer 

framover.  

 

 

SAK 77/2019 Drop in-vielse 

 Staben har snakket om muligheten for å arrangere drop in-vielse og har 

hatt det som en sak på stabsmøtet. Drop in-vielse må forberedes litt mer 

enn drop in-dåp, ettersom de som skal gifte seg, må stille med gyldig 

prøvingsattest. Staben er positivt innstilt til å prøve dette, både for å 

bygge ned terskelen for å gifte seg i kirken, og som motkultur mot at 

det må være dyrt og omfattende å gifte seg. Det er ikke selvsagt at det 

skal arrangeres på en lørdag. Staben er opptatt av at vi skal være 

bevisste rundt hvordan vi snakker om ekteskapet, og at det å senke 

terskelen for å gifte seg i kirken, ikke er det samme som å «ta lett på 

det» eller gjøre ekteskapet mindre enn det er. 

 

 Menighetsrådet bes om å vurdere dette, inkl. ukedag, tidspunkt på året 

og bruk av begrepet «drop in» generelt, både til dåp og vielser. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet stiller seg positive til å arrangere dette.  

 

Begrepet «drop in» signaliserer en enklere tilgang til dåp/vielse, selv 

om det innholdsmessig er det samme. Andre begreper har blitt forsøkt 

brukt, f.eks. dåpsfest, men det kan både være tvetydig og signaliserer 

noe som er planlagt. Drop in-dåp er et etablert begrep, og 

menighetsrådet støtter bruken av det, gjerne med tekst under som 

forklarer det bedre. 
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Når det gjelder drop in-vielse, anbefaler menighetsrådet at det tas 

kontakt med andre menigheter som har erfaring med dette. Også her 

støttes bruken av begrepet «drop in», men innspill til andre navn kan 

være laidback vielse eller avslappa vielse. Fredag kan være en fin dag å 

arrangere drop in-vielse på.  

 

 

SAK 78/2019  Menighetsfest 

Menighetsfesten i Jessheim kirke er torsdag 31. oktober. Planlegging av 

arrangementet. Arrangementskomiteen forslår samme arbeidsfordeling 

mellom menighetsråd og stab som tidligere. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter dette, dvs. at staben ordner i stand på forhånd og 

lager kaker, mens menighetsrådet lager paier og rydder opp.  

 

 

SAK 79/2019  Regnskap 1. halvår 

Regnskapet for første halvår ble lagt fram for godkjenning.  

 

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 80/2019  Jubileumsgudstjeneste Borg 50 år 

Søndag 20. oktober kl. 1700 er det jubileumsgudstjeneste i Jessheim 

kirke i anledning Borg bispedømmes 50-årsjubileum. Gudstjenesten er 

for hele prostiet, med påfølgende kirkekaffe.  

 

Vedtak: De i menighetsrådet som har mulighet, baker en kake og 

hjelper til med kirkekaffe. Alle holder av datoen. Oppmøtetid avtales på 

neste møte. Prosten leder kirkekaffen. 

 

 

SAK 81/2019  Godkjenning av konserter 

Plan for konserter i Hovin menighet i november og desember legges 

fram for godkjenning.  

 

Det har blitt kjøpt inn ekstra utstyr, inkl. kormikrofoner, og det har blitt 

lagd full oversikt over teknisk utstyr som kan leies ut til 

konsertarrangører.  

 

Søndag 8. desember er ikke en ren barnekorkonsert, men menighetens 

julekonsert. Alle korene skal være med. Det hadde vært fint med litt 

ekstra oppmerksomhet og PR rundt dette. Juelro er Ingelin Dahl Helbøs 

prosjekt, og hun har fått noe støtte til å betale bandmedlemmer.  

 

Vedtak:  
Konsertplanen godkjennes. 
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SAK 82/2019  Strategi for frivillighet 

Strategi for frivillighet i Ullensaker kommune er nå ute på høring. 

Strategien skal gjelde for perioden 2019-2029. Høringsfrist er  

26. september.  

 

Vedtak:  

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å utforme eventuell uttalelse. 

 

 

SAK 83/2019  Markering av Allehelgensdag 

I forbindelse med Allehelgen kjører Den norske kirke kampanjen 

Førstehjelp ved sorg. Kirkerådet lager store deler av kampanjen, og 

bispedømmerådet oppfordrer menighetene til å følge opp med lokale 

tiltak og lokal synlighet. Saken er drøftet i stabsmøte, og staben 

kommer med innspill til følgende tiltak (i tillegg synlighetsarbeid i 

sosiale medier mv.): 

- Åpen kirke i Jessheim kirke kl. 13-15 lørdag 2. november med 

kaffe, vafler, mulighet for samtale og lunsjkonsert v/kantorene 

- Åpen kirke i Hovin kirke søndag 3. november fra kl. 1400 med 

orgelmusikk/annen musikk innimellom (fram til gudstjenesten kl. 

1900) 

- Utdeling av lys på perrongen og mulighet for å slå en prat om sorg 

fredag morgen 1. november, i mulig samarbeid med Stasjonen 

Kaffebar. Anna Spilling, Tor B. Jørgensen og Per-Kristian Bandlien 

ser på muligheten for dette. 

- Det blir gudstjeneste i Jessheim kirke på formiddagen søndag 3. 

november med en litt annen vinkling på Allehelgensdag. 

 

 

Vedtak: 

Tiltakene støttes. Det trengs et par frivillige til åpen kirke i Jessheim 

kirke på lørdag. Behovet for frivillige legges ut i app-en + på facebook-

sida for frivillige.  

 

 

SAK 84/2019  Eventuelt 

Felleskirkelig samling 

Terje Berg har kommet med innspill til en felleskirkelig samling med 

julen, tradisjoner og opplevelser i norsk litteratur som tema. Planlagt 

dato er lørdag 30. november.  

Vedtak: Menighetsrådet støtter dette forutsatt at forholdene ligger til 

rette for det i Jessheim kirke.  

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 


