
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 14. januar 2020  

kl.  19.00 på kjøkkenet i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

Øvrige varamedlemmer og ansatte er 

hjertelig velkomne til å delta. 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Guro Myrvold Holter, Laila Guttulsrød, 

Else Osnes, Liv Ødemark-Bocek, Per-Kristian Bandlien, Erland Helbø, 

Arvid Birkelund, Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug 

 

MØTEBOK 

 

SAK 01/2020  Godkjenning av innkalling til møte 14. januar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2020  Godkjenning av referat fra møte 3. desember.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 03/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Møtebok fra fellesrådsmøte 12.12.19 

b) Stefanusalliansen: Takk for gaven 

c) Dato for årsmøte i Hovin menighet: 15. mars. 

 d) Salmekveld i Jessheim kirke 4. februar kl. 19.30. 

 e) Konfirmantleir på Lillehammer 31. januar – 2. februar 

 f) Sabine Bayer er tilsatt som kantor i Mogreina fra 1. januar 

 g) Odd Gjøen og Karin Krissly er tilsatt som prostiprester 

(deltidsstillinger) 

 

 Vedtak: Salmekvelden er utsatt til 24. mars kl. 19.00. Felles møte for 

alle menighetsrådene blir onsdag 15. april kl. 17.30 på Kløfta 

menighetssenter.  

 

Vi har fått en henvende fra FABU med informasjon om at det i år ikke 

er midler til å arrangere Åpen leir. 

 

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerer. 
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 I desember skjedde det mye fint i Hovin menighet, både konserter og 

gudstjenester. Det var 1200 personer som fikk med seg en gudstjeneste 

på julaften. Gudstjenesten i Jessheim kirke første nyttårsdag er en 

tradisjon som er fin å holde på. Før jul var det fem 

barnehagegudstjenester med 350 barnehagebarn, og alle unntatt én 

barneskole var på skolegudstjeneste her. I tillegg har vi opplegg for tre 

av fire ungdomsskoler. Det er stor bredde i de vi møter gjennom disse 

gudstjenestene. Gudstjenestene er en viktig puls i menighetens liv, og 

her har vi potensiale for å møte flere.  

 

 De to juletrefestene på nyåret ble svært godt gjennomført med mange 

deltakere.  

 

 Vedtak: Tatt til orientering. Det er flott med det gode samarbeidet med 

skoler og barnehager.  

 

 

SAK 05/2020 Takkoffer til fasteaksjonen 

 Det er fremmet ønske om at takkofferet 29. mars tildeles fasteaksjonen i 

stedet for Hovin menighets arbeid. 

 

 Vedtak: Takkofferet 29. mars tildeles fasteaksjonen. 

 

 

SAK 06/2020 Budsjettinnspill 2020  

 Vi er i gang med nytt år, nye planer og nye ønsker. Vi ser på 

budsjettinnspill for 2020. 

 

 Vedtak: 2000,- kroner til samlivskurs legges inn i budsjettet. Det er 

viktig at det blir tatt høyde for tilstrekkelig rom for konsert- og 

musikkvirksomhet. Ny festival 2020 for Tweens 29. februar – 1. mars. 

Det er ønske om projektor til storsalen og flere puter til Hovin kirke. Vi 

har fått informasjon fra FABU om at det ikke har blitt prioritert å sette 

opp midler til Åpen leir pga. nedskjæringer i FABUs budsjett. 

Kirketekstiler til Jessheim kirke og blomster på alteret bør vurderes i 

budsjettet.  

 

 Knelebenkene i Jessheim kirke er ikke ideelle. Dette ligger naturlig 

under fellesrådets budsjett. Det samme gjelder plata på lesepulten. Etter 

at orgelet kom, har lydbildet i kirkerommet endret seg. Det er kjøpt inn 

noen løse høyttalere som har gitt god effekt 

 

Det er ønske om temagudstjenester for å øke variasjonen i 

gudstjenestelivet, og dette må det i tilfelle må tas budsjettmessig høyde 

for – gammeldansmesse, rockegudstjeneste, folketonemesse, jazzmesse 

el.l.   
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 Det er også viktig med fokus på ungdomsarbeidet, selv om det ikke 

nødvendigvis trenger å koste så mye. Det er ønske om tiltak for 

aldersgruppen etter tweens og til ung voksenalder.  

 

 Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å komme med flere innspill 

innen AU-møtet 11. februar.  

 

  

SAK 07/2020  Årshjul for menighetsrådet 

Forslag til årshjul for menighetsrådet ble lagt fram i møtet. Årshjulet er 

en plan for hvilke saker menighetsrådet behandler gjennom et år. Den 

må ikke følges slavisk, men gir en idé om hva menighetsrådet skal 

gjennomføre gjennom året. Det er viktig å få til et godt samspill mellom 

menighetsråd og ansatte, og at arrangementer og aktiviteter behandles i 

menighetsrådet. 

 

Vedtak: Årshjulet er retningsgivende og utgjør et grunnlag for 

menighetsrådets videre arbeid. Send gjerne innspill til årshjulet slik at 

det kan utvikles videre. I desember settes det inn valg av leder og 

nestleder.  

 

 

SAK 08/2020  Trosopplæring for voksne 

Foredragsserien Trosopplæring for voksne er et samarbeid mellom 

Furuset, Mogreina og Hovin menigheter. Vinteren 2020 er det Hovin 

menighet som er vertskap, og møtene skal holdes i Jessheim kirke  

13. februar og 12. mars. Denne gangen er det et samarbeid med 

diakonen i Ullensaker, Marianne Kraft Muri, med tidsramme kl. 18-21. 

Det må settes i stand i storsalen i Jessheim kirke og ordnes litt mat. 

 

Vedtak: Laila Guttulsrød og Steinar Ørum kan bidra.  

 

 

SAK 09/2020  Eventuelt 

a) Språkkafé 

Det har vært et møte med representanter fra Redd Barna, NAV og 

kirken. Fra kirken deltok diakonene og sokneprest Per-Kristian 

Bandlien.  Språkkafeen er et populært tiltak med 70-80 deltakere på en 

vanlig kveld – flere når det skjer noe spesielt. Tiltaket ble startet opp i 

2016 og har vært et samarbeid med kirken mesteparten av tida. Det er et 

gratis lavterskeltilbud. Noen ganger har det vært et tema, noen ganger 

bingo/kahoot, noen ganger dans/musikk, noen ganger samtaler rundt et 

bord med utgangspunkt i et tema. Samarbeidet med Redd Barna går ut 

på at de står for et opplegg for barna. Nå trekker NAV seg ut av dette av 

kapasitetshensyn.  

 

Det er stor verdi i å drive dette arbeidet videre, og det bør være mulig å 

få til når vi har flere å spille på. Det er ønske om at de tre diakonene 

pluss et team av frivillige har ansvar for språkkafeen. Redd Barna 

ønsker å være med videre. 
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Målgruppa var i utgangspunktet de som går på voksenopplæringa, men 

dette har utvidet seg. NAV kan gjøre den samme jobben de har gjort nå 

med å spre informasjon til de som er i målgruppa, men kan ikke bidra 

med personell inn i samlingene. Kostnader: ca. 500-1000 kroner per 

gang. Det er mulig NAV kan skaffe disse midlene, evt. kan det søkes 

støtte et annet sted. Dette ønsker vi å fortsette med, og det er satt opp 

følgende torsdager: 19. mars, 23. april, 28. mai, 18 juni fra 17.30-19.30. 

Det er ønske om bevertning, f.eks. suppe, når folk kommer.  

 

Hvis noen ønsker å engasjere seg i dette arbeidet, er de hjertelig 

velkomne. Det er også planer om å involvere andre frivillige. Det blir et 

møte 27. februar kl. 18.30 for å kunne samle dem som er interesserte i å 

gjøre en innsats i dette. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter arbeidet med språkkafeen.  

 

b) Blomster på alteret 

Dette har tidligere vært en sak i menighetsrådet (sak 40/2019) der 

kirkeromskomiteen fikk mandat til å jobbe videre med saken.  

Vedtak:  

Menighetsrådet etterlyser hva som skjedde med vedtaket og ønsker å ta 

det opp igjen.  

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


