
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 15. juni kl. 18.00 i 

storsalen 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Guro Myrvold, Per-Kristian Bandlien, 

Tor Tvethaug (sak 54 og 55), Erland Helbø, Else Osnes, Ole Harald 

Laache, Arvid Birkelund, Ragne Øybekk Sander (sak 56, 57 og 58), 

Ingeborg Jensen (sak 56, 57 og 58), Elisabeth Kristiansen (sak 56,57 og 

58), Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 50/2021  Godkjenning av innkalling til møte 15. juni.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 51/2021  Godkjenning av referat fra møte 25. mai.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 52/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i Ullensaker kirkelige fellesråd 29. april. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 53/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 - Det var drop in-vielse med 10 vielser på en fredagsettermiddag i mai, 

og sju dåp på drop in-dåp i juni. Godt jobbet av alle involverte! 

 - Barnekorene har hatt sommeravslutning utendørs, og den ble veldig 

vellykket. 

    

 Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 54/2021 Informasjon fra kirkevergekontoret 

 Kirkeverge Tor Tvethaug deltok på møtet.   

 



MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

 Rehabiliteringsarbeidet er i gang på Hovin kirke. Det er snakk om å 

redde et bygg fra forfall, tette vannlekkasjer, skifte ut råttent materiale 

og sørge for at kirka varer noen år til. Det blir malt, men 

funksjonaliteten blir uforandret. Vann over tid har gjort stor skade på 

det gamle trebygget. Skaden er større enn det det så ut før panelet ble 

tatt av, og er resultatet av at det har blitt satt av litt for lite penger over 

litt for mange år. Foranledningen for prosjektet var å få tatt tårnet, men 

nå har prosjektet blitt såpass mye dyrere at det er usikkert om tårnet blir 

tatt i år. Problemstillingen presenteres for kommunen, og tårnet er satt 

litt på vent. Hvis det ikke blir gitt ekstrabevilgninger, kan det ikke tas i 

år. Rehabiliteringsarbeidet er noe man må regne med når man har en 

gammel trekirke i kommunen, og den skal overleveres til neste 

generasjon i minst like god stand.  

 

 Det begynner å bli trangt om plassen på Hovin kirkegård. I 2020 var det 

93 gravferder på Hovin, med ca. 40 % kremasjoner. Det brukes ca. 40-

50 nye gravplasser i året. Hvis den hastigheten fortsetter, har vi ledig 

kapasitet 6-8 år fram i tid. Det er dramatisk, og fellesrådet må sikre at 

de har sagt fra til kommunen tidlig nok. Kirkevergen kommer til å 

foreslå at det sendes et åpent brev til kommunen, og at det blir 

pressedekning rundt dette. Hvis Furuset og Mogreina skal brukes som 

«avlastningsgravplasser», kommer de også til å få behov for utvidelser 

ganske raskt. Gravplassutvidelser er tatt ut av kommunens planer. 

Behovet ble påpekt i strategiplanen som ble laget i 2013-2014. Folk er 

vant til å kunne gravlegges i det soknet de hører til, og noe annet vil 

skape reaksjoner og uro. 

 

 Fjerning av parkeringsplass ved Jessheim kirke: Kirkevergen skjønner 

at spørsmålet har kommet, men det bør ikke gjøres noe med dette så 

lenge testteltet står på parkeringsplassen mellom kirken og rådhuset. 

 

 Ledninger/punkter i kirkerommet, lys i storsalen og 

kommunikasjonsarbeid er det ønske om å prioritere, og kirkevergen er 

enig i dette. Problemet er å prioritere noe ned for å prioritere noe annet 

opp. 

 

 Det skal være budsjettmøte med kommunen denne uka. Budsjettet skal 

opp igjen i fellesrådsmøtet i august. Mye er satt allerede av de store, 

tunge investeringssakene, inkl. taket på Ullensaker kirke, men det kan 

komme innspill i forhold til drift. Fellesrådet har bedt om å få en 

organisasjonsgjennomgang der ulike ting diskuteres, f.eks. hvilket nivå 

det skal være på kirkegårdene. Ressursene er ulikt fordelt mellom de 

forskjellige soknene, og dette må det også ses på.  

 

 Høringsfrist vedrørende kirkelig organisering er utsatt til 1. desember. 

Fellesrådet kommer til å avgi høringsuttalelse, og menighetsrådene blir 

også høringsinstanser. 

 

 Vedtak: 
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 Tas til orientering. Fellesrådets medlemmer bes følge opp i fellesrådet 

og holde menighetsrådet informert. 

 

 

SAK 55/2021 Åpen barnehage 

Åpen barnehage drives i tråd med Barnehageloven og mottar tilskudd 

fra Ullensaker kommune. Det er blant annet krav om pedagogisk leder i 

barnehagen. Per i dag er det to tilsatte i 20 % stillinger som driver Åpen 

barnehage: pedagogisk leder Annette Johansson og assistent Nina 

Verasdatter. Begge har søkt permisjon fra høsten. Kirkevergekontoret 

har bedt om at menighetsrådet diskuterer videre drift.  

 

Åpen barnehage er et godt og viktig tilbud. Det er krav om 

førskolelærerutdanning for å drive Åpen barnehage. Den stillingen er 

vanskelig å fylle, ettersom den er såpass liten at den ikke er særlig 

attraktiv. Får vi til å rekruttere en førskolelærer, kan barnehagen drives 

videre som før, men kommunen gir ikke dispensasjon hvis vi ikke får 

det til.  

 

Det går an å gjøre om tiltaket til et diakonalt tilbud. Kommunen er 

svært fornøyd med tilbudet.  

 

Vedtak: 

Det blir gjort et forsøk på å få rekruttert førskolepedagog i 20 % 

stilling. Hvis det ikke er mulig å rekruttere, gir menighetsrådet AU 

fullmakt til å ta en beslutning i saken.  

 

   

SAK 56/2021  Felles diakoniplan for Ullensaker 

Diakonene Ingeborg Jensen og Ragne Øybekk Sander deltok på møtet. 

Diakonene i Ullensaker kirkelige fellesråd er i en prosess med å tenke 

helhetlig om diakonien i Ullensaker. Nå legger de frem en del av 

strategidokumentet som de jobber med og forteller om prosessen, og 

ønsker innspill fra menighetsrådene i kommunen. Det er fellesrådet som 

skal godkjenne dokumentet, forhåpentligvis før sommeren. Med dette 

dokumentet som en «grunnmur» skal det utarbeides/revideres lokale 

planer.  

Diakonene i Ullensaker har jobbet sammen om en del ting, blant annet 

sorgarbeid, språkkafé mm. Det har kommet ny nasjonal diakoniplan og 

strategidokument fra Borg med satsningsområder. Biskopen, med støtte 

av kirkeverge og prost, har anbefalt diakonene å lage en felles strategi 

for fellestiltakene. Nå er det gjort en kartlegging for å få oversikt over 

behovene i kommunen. Framover blir det sett på hvordan kirken kan 

bidra inn i de sosiale og diakonale utfordringene i kommunen. 

Bærekraftmål nr. 17 handler om samarbeid med andre, og kirken er en 

samarbeidspartner for andre som driver med sosialt og diakonalt arbeid 

i kommunen. I Hovin ser vi at fellesskap mellom generasjoner er et 

satsningsområde. Ensomhet blant unge og eldre er en stor utfordring. 
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Ungdommer i Ullensaker er med i mindre organiserte aktiviteter enn 

landsgjennomsnittet, og barnefattigdommen er høyere enn 

landsgjennomsnittet. Hvordan kan vi i Ullensaker bidra, hva kan best 

løses lokalt, og hva kan best løses i samarbeid mellom soknene? 

Strategidokumentet bygger på Den norske kirkes diakoniplan og 

diakoniplanen for Borg. Det er fem satsningsområder: gode fellesskap 

og relasjonsbygging, psykisk helse og livskvalitet, kunnskapsutvikling 

og holdningsskaping, globalt engasjement og åndelig omsorg. 

Diakonene håper å kunne samle alle menighetsrådene om tiltak rettet 

mot disse satsningsområdene.  

Diakonene ønsker seg en type workshop der vi kan snakke og drømme 

sammen og legge konkrete og langsiktige planer.  

 Vedtak: 

Menighetsrådet takker for god informasjon. Når det gjelder innspill til 

strategiplanen, stilles det spørsmål til sammenhengen mellom 

strategidokumentet og de lokale diakoniplanene med 

satsningsområdene nestekjærlighet, kamp for rettferdighet osv. Det er 

ønske om å spisse dokumentet uten å gjøre det lenger, slik at det 

kommuniserer bedre ut til samarbeidspartnere. Satsningsområdene er 

muligens for vage, og kanskje bør bærekraftsmålene og tiltak tydeligere 

inn. Sorgarbeid bør inn i strategidokumentet, og det inneholder mye bra 

og viktig for kirken å jobbe med. Det oppfordres til å undersøke 

brukergruppene for å finne ut hva som er viktig for dem, f.eks. gjennom 

en spørreundersøkelse blant dem som er i målgruppa, og også se på 

hvilke ting som fungerer bra andre stender, og om det går an å høste 

gode erfaringer med tiltak som fungerer bra.  

 

SAK 57/2021 Åpent hus 

Oppfølging av sak 08/2021. Åpent hus er et bra og viktig tilbud, men 

binder opp mye av diakonens tid. Det har derfor vært ønske om å se på 

rammene for tilbudet, og det har blitt nedsatt en komité.  

 Planen nå er å fortsette med den samme hyppigheten, dvs. Åpent hus 

hver torsdag etter middagsbønnen, men å gjøre opplegget noe enklere 

med en bedre fordeling både på frivillige og andre ansatte for å frigjøre 

tid i diakonstillingen. En gang i måneden er planen et større opplegg 

med mer bevertning. Komiteen skal ha et møte før sommerferien. Åpent 

hus begynner igjen fra førstkommende torsdag med et noe enklere 

opplegg.  

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter de vurderingene som er gjort. Det er viktig med 

fellesskapet for mange av de eldre i menigheten, og menighetsrådet er 

glade for at Åpent hus kan fortsette hver uke. 
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SAK 58/2021 Inkluderende menighet 

Inkluderingsprest Elisabeth Kristiansen deltok på møtet. 

Det er startet en ressursgruppe for inkluderende kirke på Øvre 

Romerike. Formålet med gruppa er å jobbe for at kirken skal være 

inkluderende og utruste lokalmenighetene for det arbeidet. Det er særlig 

fokus på mennesker med utviklingshemming som en sårbar gruppe. 

Gruppa har jevnlige møter og skal planlegge og gjennomføre 

tilrettelagte gudstjenester for hele prostiet, og de skal være i Jessheim 

kirke en god stund framover. 18. november kl. 18 blir den første 

tilrettelagte gudstjenesten. Den skal være et tilbud for alle, ikke bare for 

mennesker med spesielle behov. Liv B. Krohn-Hansen er liturg og 

Vegard Berntsen skal holde tale. Elisabeth Kristiansen tar med Syng 

med oss-koret fra Nedre Romerike, og det kommer et korps som heter 

Tut og Blæs.  

Det er viktig at det er menighetenes ressursgruppe. Det finnes kanskje 

ikke så mange personer i målgruppa i hver enkelt menighet, derfor kan 

det være fint å gå sammen om dette arbeidet. Det skal også jobbes med 

kompetanseheving og kursing, og arbeid mot tilrettelagte boliger.  

Det planlegges leir på Solgården i Spania neste år, og dette kan brukes 

som konfirmantleir for de som måtte ha behov for det.  

 

Hvis noen har ideer til ting som kan være fine å gjøre for denne 

gruppen, er det fint om de kan formidles til ressursgruppa. Gruppa er 

ment som hjelp både til menighetene og ansatte for å skape et bedre 

tilbud. Det bør skrives en kort rapport om inkluderingsarbeidet i 

menigheten, og det bør også tas inn i årsrapporten for å øke 

oppmerksomheten rundt inkluderende menighet. Det går an å invitere 

Syng med oss-koret til en gudstjeneste og invitere utviklingshemmede 

spesielt til denne gudstjenesten.  

På gudstjenestene framover skal det gå på omgang mellom menighetene 

å ha ansvar for tale og kirkekaffe. Liturg og organist blir den samme, og 

Elisabeth Kristiansen blir foreløpig med hver gang.  

Vedtak: 

Takk for nyttig og viktig informasjon og mange gode påminnelser. 

Menighetsrådet gir sin støtte til arbeidet og ønsker å komme tilbake til 

saken også ved en senere anledning.  

  

SAK 59/2021 Møteplan høsten 2021 

   Vi setter opp møteplan for høsten. 

 

   AUs forslag til vedtak:  

Arbeidsutvalget kl. 13.00 på følgende datoer: 17. august 14. september, 

12. oktober, 9. november, 30. november, 11. januar. 
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Menighetsrådet kl. 18.00 på følgende datoer: 24. august, 28. september, 

26. oktober, 23. november, 7. desember, 25. januar. 

 

Vedtak:  

Møteplanen settes opp i tråd med arbeidsutvalgets forslag, men 

møtestart settes til kl. 19.00. Da er det mulighet for å få seg middag 

sammen med korene kl. 18.00 først.  

 

 

SAK 60/2021  Festival F 

Oppfølging av sak 37/2021. Festival F planlegges som vanlig 3. helg i 

september, 17.-19. september. Hovin menighet har ansvar for å stille 

med frivillige til aktivitetsdagen på Folkvang lørdag kl. 12.00-16.30 jfr. 

oppsatt liste og på salmekveld i Jessheim kirke fredag kl. 21.00-22.00 

med påfølgende kafé (fire stk). 

 

Vedtak: Noen vakter er fylt inn. Meld dere på til kontoret og spør 

gjerne andre frivillige utenfor menighetsrådet. 

 

 

SAK 61/2021  Gudstjenesteplan 2022 

Oppfølging av sak 47/2021.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

SAK 62/2022  Tiårsmarkering 22. juli 

I forbindelse med markeringen 22. juli oppfordrer bisperådet til at det 

ringes i alle landets kirkeklokker fra kl. 12.00 til kl. 12.05 denne dagen, 

og det vil bli gjort i alle kirkene i Ullensaker. Det er også ønske om 

Åpen kirke i så mange som mulig av kirkene våre fra kl. 14.00 til kl. 

17.00 den dagen, med eller uten samtaletilbud. 

 

Vedtak: 

Planen støttes. Hvis noen har mulighet for å delta under Åpen kirke, 

eller kjenner noen, gi beskjed. 

 

 

SAK 63/2021  Eventuelt 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


