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Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 14. mars kl. 19.00 på 

kjøkkenet i Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Arvid Birkelund, Rolf Foss, Erland Helbø,  

Eva Gullichsen, Vegar Berntsen, Guro Myrvold, Per-Kristian Bandlien, 

Liv Ødemark-Bocek, Marit Sæther 

Forfall:  Ole Harald Laache, Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 18/2023  Godkjenning av innkalling til møte 14. mars.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 19/2023  Godkjenning av referat fra møte 14. februar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 20/2023 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Møtebok fra møte i Ullensaker kirkelige fellesråd 10. januar 

b) Revisors beretning vedrørende skattemelding for mva-

kompensasjon 

c) Romerike Revisjon IKS: Revisjonsberetning 2022 

d) Kirkens SOS i Borg: Innkalling til årsmøte 22. mars 

e) Kirkevalg 2023 

f) Årsrapport 13-20 

g) Ullensaker kommune: Invitasjon til å delta i borgertoget 17. mai 

h) Ullensaker kulturråd: Invitasjon til kulturting 

i) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

 

Vedtak: 

Til punkt a): Astrid Helene Øgaard er tilsatt som menighetspedagog og 

begynner 1. april (deltar i konfirmantundervisningen nå). 

Til punkt b og c): Rene revisjonsberetninger mottatt, dvs. uten 

kommentarer. 

Til punkt d): Meld ifra dersom noen kan delta. 

Til punkt e): Det mangler fortsatt 3-4 navn på lista for Jessheim og 

Hovin menighet. Siste frist for innlevering av listeforslag er 31. mars kl. 

12. Det mangler også kandidater på nominasjonskomiteens liste til 

bispedømmerådsvalget. 

Til punkt i: 
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- Syverkstedet på mandager fungerer veldig fint og er en god 

møteplass. 

- Det har vært lunsjkonsert og andre konserter, og det også fungerer 

fint. 

- NRK-gudstjenesten 5. mars ble flott gjennomført. 

- Gjennom arbeid opp mot kommunen har det blitt tildelt kr. 

100.000,- ekstra til diakonalt arbeid, spesielt knyttet opp mot 

språkkafeen. Irene Furulund skal ha mye av æren for at saken gikk 

igjennom i formannskapet.  

- Det var språkkafé sist uke med god kombinasjon mellom ukrainske 

flyktninger og andre deltakere.  

- Ang. Astrid Helene Øgaard: Kirkevergen skal innkalle til møte for å 

diskutere konkret hva som skal ligge i stillingen i tillegg til 

konfirmant- og ungdomsarbeid. 

- Per-Kristian Bandlien fungerer som prost noen uker framover. 

 

 

SAK 21/2023  Oppfølging av felles møte menighetsråd/stab 

Torsdag 26. januar hadde menighetsrådet og staben felles møte. 

Hensikten med møtet var å tenke framover og finne fokusområder. 

Oppfølging av møtet var sak på stabsmøtet onsdag 1. mars. Der ble 

følgende områder satt spesielt opp: 

- Tilbud til 5.-7. trinn  

- Gudstjenestefokus og bedre bruk av kirkekaffene 

- Kirka i lokalsamfunnet: synlighet og tilgjengelighet inkl. bedre 

utnyttelse av atriet 

- Frivillighet 

- Ungdomsdiakoni 

 

Vi har ikke hatt ansatte til å drive Etter skoletid og Tweens de siste 

årene. Det er viktig å se hva som fungerer andre steder der det er 

etablerte tilbud som fungerer godt, for vi trenger ikke å finne opp 

kruttet på nytt. I kommunen vår er det spesielt viktig å lage steder for 

fellesskap.  

 

Kirkekaffe: Folk setter pris på tida etter gudstjenesten for å bli kjent 

med menigheten og andre mennesker. Noen ganger går det an å gjøre 

litt mer ut av kirkekaffen, f.eks. håpsfest, og i år ble juletrefesten lagt 

rett etter en gudstjeneste. Det er ønske om å gjøre dette også i 

forbindelse med andre gudstjenester, også med tanke på å øke 

gudstjenesteoppslutningen. Det er ønske om at noen bord og stoler kan 

stå framme til kirkekaffen. I kafeen er det bord og stoler, og der bør det 

også være mulig å sitte.  

 

Vi må gjøre inngangspartiet foran kirka mer innbydende. Uteområdet 

virker ikke inviterende og ganske dødt. Det virker som det ikke er noen 

tanke bak utformingen av atriet. Inngangsdøra til kirka er ikke markert, 

og det er dårlig med belysning og skilting. Det handler også om 

hvordan vi kan få mer liv og aktivitet utenfor kirken, f.eks. med 
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vaffelsteiking o.l. Ting må bygges stein på stein og prøves gjennom 

flere år. 

 

Hvis aktiviteter som allikevel er planlagt, kan foregå ute i stedet for 

inne, vil det øke synligheten. 

 

Frivillighet kan settes i større system enn det vi har i dag, både med 

hensyn til å ta vare på de frivillige vi har, og rekruttere de nye. Foreldre 

kan utfordres, både konfirmantforeldre og foreldre til deltakere på 

aktiviteter som tårnagenter o.l. Frivillighet kan løftes som et tema f.eks. 

på en kirkekaffe.  

 

Ungdomsdiakoni er satsingsområde i Borg bispedømme, og det jobbes 

med å kjøre trosopplæring og diakoni mer sammen. Menighetsrådet må 

jobbe med hvordan det skal se ut lokalt framover.  

 

I Jessheim og Hovin har vi prøvd en periode å skyve noen gudstjenester 

fra Hovin til Jessheim. Hvis vi finner ressurser til det, hadde det vært 

fint med en ettermiddagsgudstjeneste i måneden i Jessheim, felles for 

alle de fire menighetene i Ullensaker. Dette kan være et fokusområde 

framover. Det kan hende at det blir litt mye å ha en gudstjeneste i 

tillegg til de som allerede er, men fint med en gudstjeneste på kvelden. 

Der vil det også være mulighet for litt større variasjon i uttrykk.  

 

Vedtak: Vi tar innspillene med oss videre med tanke på konkretisering.  

 

 

SAK 22/2023  Jessheim pride 2023 

Jessheim pride arrangeres 17. juni. Menighetsrådet diskuterte evt. 

deltakelse på pride og/eller bruk av regnbueflagget. 

 

Mangfoldet ønskes velkommen! Hvis menighetsrådet deltar i pride-

paraden, kan det glede noen og støte andre. Det er en del ting ved pride-

bevegelsen som man kan være kritisk til, samtidig som det er mye ved 

mangfold og toleranse som det absolutt må gis rom for. 

 

Som kirke må vi støtte folk som føler på utenforskap, men det kan 

komme fram gjennom ulike uttrykksmåter. 

 

Det er naturlig at det flagges med pride-flagget når det flagges med det i 

resten av kommunen, samtidig som noen kan støtes av dette. Det å ikke 

flagge når hele resten av Ullensaker flagger, er også en erklæring. 

Flagget er en markør som kan brukes til å fremme mangfold, men dette 

er også en komplisert sak med flere sider.  

 

Lørdag 17. juni kan vi f.eks. ha åpen kirke og flagge med 

regnbueflagget. Det kan også vurderes om vi skal ha regnbuemesse. 

 

Vedtak: Det er fritt fram for enkeltpersoner til å delta i pride-paraden, 

både ansatte og frivillige. Når det gjelder flagging med regnbueflagg, 
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lar menighetsrådet det synke litt og tar det opp igjen i neste 

menighetsrådsmøte.  

 

 

SAK 23/2023  Vigslingsgudstjeneste 23. april 

Søndag 23. april kl. 17 vigsles Ingelin Dahl Helbø til kantor i Jessheim 

kirke. Mogreina menighetsråd lurer på om Jessheim og Hovin 

menighetsråd vil være med på felles kirkekaffe og/eller gave. 

 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker å være med på både felles kirkekaffe 

og felles gave.  

 

 

SAK 24/2023  Eventuelt 

a) Skjærtorsdag 

Vi har ikke klart å få på plass kveldsmat etter gudstjenesten 

skjærtorsdag.  

Vedtak: Eva Gullichsen kan være med dersom vi får med en til.  

 

b) Julekrybbemaleriet 

   Komiteen har foreløpig ikke fått midler lokalt.  

Vedtak: Arbeidsutvalget ser på vedtaket som ble gjort i forbindelse 

med denne saken, og vurderer om det bør foreslås en budsjettendring 

med tanke på bruk av disposisjonsfond.  

 

Marit Sæther 

Ref. 


