
MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 17. januar kl. 19.00 

på kjøkkenet i Jessheim 

kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Per-Kristian Bandlien, Erland Helbø, 

Arvid Birkelund, Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug, Rolf Foss, Guro Myrvold 

 

MØTEBOK 

 

SAK 01/2023  Godkjenning av innkalling til møte 17. januar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2023  Godkjenning av referat fra møte 29. november.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 03/2023 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i fellesrådet 15. desember. 

b) Sjømannskirken: Invitasjon til samarbeid. 

c) Lokal kulturuke 2023. 

d) Menighetsfest 19. januar kl. 19. 

e) Gudstjeneste 22. januar kl. 11 i Jessheim kirke med undertegning av 

ny misjonsavtale. 

f) Felles møte menighetsråd/stab 26. januar kl. 18.  

g) Ny kateket fra 1. april: Astrid Helene Øgaard. 

h) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien. 

 

Til punkt c): Planer om å melde inn middagsbønn med litt ekstra 

musikk, «Den fyrste song» - felles arrangement for babysang og Åpent 

hus – og lunsjkonsert. 

Til punkt e): Eva Gullichsen kommer tidlig (med kake) og setter i stand 

sammen med Steinar Ørum. 

Til punkt h) 

- Nesten 1500 barn/ungdom på skole- og barnehagegudstjenester i 

desember. 

- Over 1000 på julaftensgudstjenestene. 

- Juletrefesten 8. januar ble en fin og enkel juletrefest med god 

stemning.  

- NRK var fornøyd med fin gudstjeneste med dåp og flott musikk. 

Tidsskjemaet sprakk på flere steder slik at slutten av gudstjenesten 

ikke kom med på radio/TV. 
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- Stor oppslutning om knøtte- og barnekor, men dessverre ikke nok 

påmeldte til at Tweens-kor begynner nå. 

- Alle ansatte har vært på førstehjelpskurs.  

- Per-Kristian Bandlien sitter i Ullensaker beredskapsråd og var i 

møte sist uke. Det er ønske om å lage en skriftlig avtale om 

beredskap med kirken. 

- «Kirka vår» - helhetlig menighetsplan kommer som et verktøy som 

menighetene kan ta stilling til om de vil bruke. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2023 Kirkevalg 2023 

Menighetsrådet er ansvarlig for valg av nytt menighetsråd i eget sokn 

og fungerer som valgstyre for dette. Frist for oppnevnelse av 

nominasjonskomité er 1. februar. Frist for innlevering av listeforslag er 

31. mars kl. 12.00. 

 

Menighetsrådet skal også velge nominasjonskomiteen som skal 

nominere leke kandidater til bispedømmerådet (nominasjonskomiteens 

liste). Det skal velges ett medlem og ett varamedlem fra hvert prosti til 

nominasjonskomiteen. Menighetsrådsleder (eller annen representant) 

innkalles til valgmøte for valg til nominasjonskomiteen onsdag 18. 

januar kl. 18 på Kløfta menighetssenter. Menighetsrådet bør finne fram 

til personer som er villige til å sitte i nominasjonskomiteen. 

 

Menighetsrådet skal videre fremme forslag til egnede kandidater til 

nominasjonskomiteens listeforslag. Fristen for å fremme forslag er 1. 

februar.  

 

 

Vedtak:  

Det trengs 1, helst 2 personer til i nominasjonskomiteen. Dette må på 

plass før 31. januar. I motsatt fall må menighetsrådet fungere som 

nominasjonskomité. Steinar Ørum spør Marit Furuseth om å være med i 

nominasjonskomiteen, og menighetsrådets medlemmer oppfordres til å 

prøve å finne noen som kan sitte i nominasjonskomiteen.  

 

Hvis noen kommer på egnede navn til nominasjonskomité for leke 

kandidater til bispedømmerådet eller kandidat til nominasjonskomiteens 

listeforslag, bes de melde ifra til Steinar Ørum eller Marit Sæther. 

 

 

SAK 05/2023  Kveldsmat skjærtorsdag 

Det har pleid å være kveldsmat etter gudstjenesten i Jessheim kirke 

skjærtorsdag kl. 19.00. Hva gjør vi med dette i år? 

 

Vedtak: Det hadde vært fint om vi fikk til med to frivillige. Steinar 

Ørum utfordrer Liv Ødemark-Bocek og Elisabeth Gundersen. 
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SAK 06/2023 Budsjettinnspill 

Hva ønsker vi for Jessheim og Hovin menighet i 2023? Budsjett for 

menighetsrådet kommer opp som sak i neste møte. 

 

 Vedtak: 

- Hovin barneklubb tas ikke inn i første halvår, men tas evt. inn i 

revidert budsjett dersom det blir mulig å få den i gang igjen. 

- Tilbud til 5.-7. trinn har ligget brakk de siste årene. Bortsett fra 

LysVåken er det ikke noe tilbud til disse årstrinnene i Jessheim og 

Hovin menighet per i dag. Det er sterkt ønskelig med et tilbud for 

denne aldersgruppen, f.eks. Etter skoletid (på onsdager) og Tweens 

f.eks. hver tredje uke. I tillegg settes det av midler til felles 

ungdomsarbeid (Rast) og konfirmantarbeid, og det er naturlig å 

tenke ny kateket inn i dette arbeidet. Etter skoletid er også et tilbud 

som Frivilligsentralen har etterlyst. 

- Det er viktig å ha et miljø å rekruttere konfirmantene inn i, og Rast 

er et forsøk på dette. KRIK og ungdomskor er andre alternativer til 

felles ungdomsarbeid. 

- Vi sikter oss inn mot et planlagt merforbruk (underskudd) på 

ansvarsområdet konfirmanter. Forestilling med Helga Samset og 

«Josef i brønnen» i fjor var svært bra, og settes inn også i årets 

budsjett. Andre foredrag o.l. kan med fordel vurderes, gjerne i 

forbindelse med Rast og/eller Festival F. 

- Sak om utleie av lokaler kommer opp i fellesrådet. I påvente av 

dette settes budsjetterte utleieinntekter noe lavere enn vanlig. 

- Driftstilskudd og trosopplæringsmidler fra fellesrådet videreføres 

som i fjor. 

- Ang. grønn menighet: Klima- og miljøengasjement er stort, spesielt 

blant ungdommer. Kan vi får dette sterkere inn i menighetens 

planer, f.eks. lage et prosjekt med konfirmantene knyttet opp til 

klima/miljø?  

- Ønske om lysglobe for barn – pris må sjekkes. 

- Kirketekstiler inn i årets budsjett. Marit Sæther følger opp. 

- Dåpslysestake settes inn i budsjettet med kr. 20.000. 

- Det kommer innspill også innen kirkemusikk- og 

trosopplæringsområdene. 

- Julemaleriet avhenger av innsamlede midler og settes evt. inn i 

revidert budsjett. Komiteen har fullmakt til å sende søknader. 

- Det er viktig å ha en konkret plan for hvem som har ansvar for 

hvilke tiltak, slik at det ikke bare blir en plan, men faktisk 

gjennomføres. 

- Løpende aktiviteter og enkeltarrangementer bør i minst mulig grad 

avlyses, men løses på en bedre måte. 

- Hvis noen har flere innspill til årets budsjett, sendes de til 

kirkekontoret før 31. januar.  

 

SAK 07/2023  Eventuelt 
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Arvid Birkelund informerte om julemaleriet og kulturrådets 

fadderordning. Tore Kværner har avslått å bidra til julemaleriet, men 

tipset om at vi bør snakke med ordfører.  

 

Vedtak: Tatt til orientering. Det hadde vært fint å informasjon om 

fadderordningen lett tilgjengelig.  

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


