
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 18. januar kl. 19.30 i 

storsalen i Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

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

Thomas Bjørtomt-Haug, Guro Myrvold, Ole Harald Laache,  

Marit Sæther 

Forfall:   Erland Helbø, Arvid Birkelund, Rolf Foss 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 01/2022  Godkjenning av innkalling til møte 18. januar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2022  Godkjenning av referat fra møte 7. desember.    

Vedtak: Godkjent. 

Samlingen/arbeidsmøtet som Eva Gullichsen er påmeldt i anledning 

Frivillighetens år, er flyttet til februar. 

 

 

SAK 03/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Sjømannskirken: Takk for gaven 

b) Frivilligsentralen: Innkalling til årsmøte  

c) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

- Jula gikk omtrent som planlagt. 

- Planen er å igangsette så godt som alle aktiviteter og 

arrangementer nå i januar. Det kan kanskje bli noen avlysninger 

framover pga. sykdom, selv om de nye karantenereglene 

muligens vil gjøre det lettere å holde ting i gang. 

d) Referat fra fellesrådsmøte 12. januar og informasjon fra 

fellesrådsmøte v/Ole Harald Laache. 

Vedtak: 

Til punkt d): Det må ses på hvordan gjenværende ressurser på diakoni 

og trosopplæring skal fordeles mellom de fire soknene, og hvilke 

oppgaver som skal prioriteres. Dette er det ingen plan for per i dag, og 

det haster med å få det på plass.  

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2022 Utsendelsesgudstjeneste 23. januar 

Søndag 23. januar skal det være gudstjeneste med utsendelse av diakon 
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Anna Spilling Isaksen, før hun begynner i ny stilling i Sjømannskirken i 

Los Angeles. Planlegging av gave, tale og kirkekaffe. Menighetsrådet er 

kirkeverter ved gudstjenesten. 

 

 Vedtak: 

 Etter gudstjeneste blir de som ønsker det, sittende i kirkerommet der det 

blir hilsener mm. 

Etterpå blir det kirkekaffe for 30 inviterte. Per-Kristian Bandlien holder 

kontakt med Anna vedr. dette. Eva Gullichsen, Ole Harald Laache og 

Steinar Ørum møter kl. 10.00 og setter i stand/er kirkeverter. Hvis flere 

fra menighetsrådet har mulighet, er det fint om de kommer. 

Bakekorpset oppfordres til å levere kaker. 

Steinar Ørum leder det som skjer etter gudstjenesten, og sier noen ord 

til Anna fra menighetsrådet. Marit Sæther ordner med gave.   

  

 

SAK 05/2022 Budsjettinnspill 

 Detaljert budsjett vedtas i neste møte, 1. mars. Budsjettinnspill ble tatt 

opp i møtet. 

  

 Vedtak: 

- Legge inn et relativt stort beløp på posten utstyr/investeringer 

med tanke på kirketekstiler, lysestake, julekrybbe, lydskjerming 

trommer, flere grønne sangbøker på institusjonene (30 stk?), og 

evt. flere puter i Hovin kirke. 

- Menighetsblad: Det er et stort ønske om å kunne produsere og 

distribuere menighetsbladet i en eller annen form, men høye 

kostnader forbundet med den måten det har blitt gjort på i det 

siste. Marit Sæther sender en henvendelse til de tre andre 

menighetsrådene og ber om tilbakemelding på hva de tenker. 

- Diakoni og barne- og ungdomsarbeid: det er vanskelig å 

budsjettere når forholdene er som de er. Menighetsrådet må 

være med i prosessen om hva diakonale ressurser og 

trosopplæringsressurser skal brukes på. 

- Fellestiltakene Åpen leir, språkkafé og Rast legges inn i 

budsjettet som egne ansvarsområder 

- Etter skoletid: Tas inn i budsjettet til det er avklart nærmere. 

- Leiepriser justeres med ca. 10 %.  

- Driftsmidler, trosopplæringsmidler og leieinntekter budsjetteres 

som tidligere, men her kan det komme endringer.  

 

 

SAK 06/2022 Karnevalsgudstjeneste med utdeling av 6-årsbok 

Søndag 13. februar er det planlagt karnevalsgudstjeneste i Jessheim 

kirke. Gudstjenesten blir innendørs. Barnekoret og knøttekoret deltar. 

Det trengs noen som kan ta imot 6-åringene og skrive i bøkene. Else 

Osnes og Laila Guttulsrød er kirkeverter. 
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Vedtak: 

 Vi går for utendørsservering etter gudstjenesten, f.eks. pølser. Innkjøp 

ordnes av staben. Steinar Ørum blir med i tillegg til kirkevertene.  

 

 

SAK 07/2022 Informasjon fra kantor 

 Kantor Jorunn Aasen Devold deltok på møtet, fortalte om arbeidet sitt 

og svarte på spørsmål. Konsertvirksomhet ble tatt spesielt opp. 

 

Det har vært vellykket med lunsjkonsertene på lørdager kl. 13 ca. en 

gang i måneden, og dette er noe vi ønsker å fortsette med. Lørdag 29. 

januar blir det konsert med Wollert Krohn-Hansen og Ingrid Berg 

Mehus. 12. mars, i kulturuka, blir det lunsjkonsert med foreløpig ikke 

avklart program, og 30. april blir det konsert med Milkica Radovanovic, 

evt. med fløytist. Per i dag er det gratis å komme inn på 

lunsjkonsertene, med mulighet for kollekt, men det kommer mindre inn 

enn det som går ut. 

 

Kulturhuset har tatt kontakt og ønsker å arrangere klassiske konserter i 

Jessheim kirke. Iver Kleive og Knut Reiersrud var her i november, og 

oppmøtet var godt. 10. februar blir det Chopin-konsert med Håvard 

Gimse, og 10. mars er det klart for konserten Lars Lillo-Stenberg 

synger Grieg med Bugge.  

  

Lørdag 11. juni: Markering av Jessheim 10 år som by. Kanskje vi kan 

melde oss på i programmet? 

 

Når det gjelder konsertvirksomhet, kan det være vanskelig å si hva vi 

skal si ja og nei til. Hva skal kirkerommet være som konsertarena? Det 

kan være vanskelig å balansere det å være imøtekommende og positiv 

med hensynet til å ivareta kirkerommet som et rom skal fortelle noe 

mer. Hvor skal grensa gå for hva vi har i kirkerommet? Av og til er det 

en utfordring at programmet ikke blir sendt inn på forhånd, eller at 

artistene ikke forholder seg til programmet. I forbindelse med 

samarbeidet med kulturhuset kan det komme forespørsler om konserter 

som det kanskje ikke er plass til der. Det er mulig at vi må senke 

skuldrene litt, men samtidig holde diskusjonen oppe og varm. 

 

Menighetsrådet har delegert ansvar til prest og kantor når det gjelder å 

avgjøre søknader om leie av kirkerommet. 

 

Andre typer konserter, type kafékonserter, ønskes velkomment, men det 

må i så fall komme et initiativ på det. 

 

Det er bra at det har vært mulig å holde liv i Voce gjennom pandemien. 

Det blir lagt ned en stor jobb med innlæring av stoff. Koret skulle 

gjerne hatt flere medlemmer, spesielt menn, og gjerne flere som bor på 

Jessheim, og det jobbes med at det skal være godt og lett å komme inn 

som ny i koret. Potensialet bør være til stede med tanke på hvor mange 

som flytter til Jessheim. 



MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

 

Et ønske et at flere deltar i salmesangen. Generelt er det ganske bra i 

Jessheim kirke, og rommet gir mye tilbake. Det er lite av repertoaret i 

salmeboka som mange kan. Salmekvelder er et flott tiltak, og når 

ukjente salmer tas i bruk i en gudstjeneste, kan de med fordel brukes 

flere ganger. 

  

Det er også et ønske om å få gjort orgelet ferdig med 

forhåndsprogrammering. Vi avventer prisoverslag fra Weimbs.  

   

Vedtak: 

Tatt til orientering. Takk for god informasjon og solid jobb! 

 

 

SAK 08/2022  Eventuelt 

a) Leiespørsmål 

Israels Venner på Øvre Romerike søker om å få leie Jessheim kirke 

til et møte lørdag 12. mars kl. 18.00 med taler fra Pinsemenigheten 

og en sangduo fra Sverige.  

Vedtak: Storsalen tilbys. Hovin menighet står som ikke som 

arrangør/medarrangør.  

 

b) Kirketekstiler 

Frist for å komme med forslag er satt til 1. februar, så dette tas opp i 

neste møte. Tekstilkunstner Anne Landsverk har hatt en 

presentasjon på et AU-møte, og flere andre tekstilkunstnere har 

meldt sin interesse. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


