
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 23. mars kl. 18.00 på 

Zoom 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Erland Helbø, Guro Myrvold, Per-Kristian Bandlien,  

Arvid Birkelund, Marit Sæther 

Forfall:   Eva Gullichsen, Thomas Bjørtomt-Haug, Ole Harald Laache 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 22/2021  Godkjenning av innkalling til møte 23. mars.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 23/2021  Godkjenning av referat fra møte 2. mars.    

Vedtak: Godkjent.  

 

 

SAK 24/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Normisjon: Årskvittering for gaver 

b) Sjømannskirken: Årsmøteinvitasjon 18. april  

c) Referat fra møte om OVF-midler 

d) Ny dato for drop in-dåp: 6. juni 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 25/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 - Søndag 11. april blir gudstjenesten fra Jessheim kirke streamet til hele 

landet fra Den norske kirkes facebook-side.   

- Det blir digitale påskegudstjenester i påsken. Torsdag 25. mars spilles 

det inn tre gudstjenester i Hovin kirke som skal sendes skjærtorsdag, 

langfredag og første påskedag, med forskjellige ansatte fra hele 

fellesrådsområdet. I tillegg deler vi gudstjenesten fra Gjerdrum 

palmesøndag og påskenatt. 

 - Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å invitere sine facebook-

kontakter til å like Hovin menighets facebook-side. 

 - Ingeborg Jensen er engasjert som diakonvikar i 60 % i Hovin 

menighet fra april. 

 

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 



MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

SAK 26/2021 Årsmøte og menighetsmøte 

 Det skal være årsmøte og menighetsmøte rett etter gudstjenesten i 

Jessheim kirke 11. april. Frist for å melde saker til årsmøtet, er satt til 

22. mars. Vi planlegger praktisk gjennomføring.  

 

 AUs forslag til vedtak: 

Årsmøte og menighetsmøte gjennomføres digitalt på Zoom. Det blir 

påmelding per e-post, og påmeldte får bekreftelse med Zoom-lenke og 

tilsendt årsmøte-/menighetsmøtedokumenter. 

 

 Vedtak:  

Årsmøte og menighetsmøte gjennomføres digitalt på Zoom kl. 13.00. 

Det blir påmelding per e-post, og påmeldte får bekreftelse med Zoom-

lenke og tilsendt årsmøte-/menighetsmøtedokumenter. Ansatte utfordres 

til å delta og si noen ord. Gudstjenesteutvalget planlegger 

gjennomføring av menighetsmøtet. 

 

 

SAK 27/2021 Festival F 

 Festival F planlegges som vanlig 3. helg i september, 17.-19. 

september. Det er enkelte endringer i programmet og 

arbeidsfordelingen som det ønskes tilbakemelding på, og det er også 

spørsmål om takkoffer til Festival F.  

 

 Vedtak:  

Takkofferet 29. august går til Festival F. Hovin menighetsråd er 

utfordret til å delta på Rast fredag, salmekveld lørdag kveld og 

aktivitetsdagen lørdag. Menighetsrådets medlemmer bes om å notere 

seg datoene og forbereder seg på å bidra. Detaljene tar vi før sommeren. 

Det bør ses litt på arbeidsfordelingen, og Ullensaker menighetsråd kan 

med fordel utfordres til å bidra noe mer enn med kirkekaffe på søndag. 

Det blir fint med endringene i programmet. 

 

 

SAK 28/2021 Åpen leir 

 Hovin menighet har i samarbeid med FABU (Forebyggende avdeling 

for barn og unge) i flere år hatt tilbud om Åpen leir. På grunn av 

innstramminger i kommuneøkonomien, har Åpen leir blitt tatt ut av 

FABUs budsjetter, og det gjøres nå en innsats for å samle inn midler 

slik at leiren allikevel skal kunne gjennomføres. Samarbeidet med 

FABU utover det økonomiske fortsetter som før. Menighetsrådene i 

Ullensaker bes også om å vurdere økonomisk støtte til leiren. 

 

 Vedtak:  

Det er rart at kommunen har strøket dette fra sine budsjetter. Det bør 

sendes et skriv til kommunaldirektør, rådmann og ordfører. Marit 

Sæther utformer skriv og sender til menighetsrådet før det oversendes 
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kommunen. Hovin menighet er innstilt på å støtte prosjektet, men ser an 

svaret fra kommunen først. Saken tas opp igjen i menighetsrådet før 

sommeren. Søknad om støtte sendes også Ullensaker kulturråd.  

 

 

SAK 29/2021 Fremtiden bor hos oss 

Inspirert av Svenske kyrkan er Oslo bispedømme i gang med arbeidet 

for å etablere et nettverk av menigheter for erfaringsdeling og 

videreutvikling av menigheter i områder med flerkuturell og flerreligiøs 

befolkning. Deltakelse i nettverket koster kr. 5000,-.  

  

Jessheim-området vokser, og sammensetningen av befolkningen endrer 

seg, både når det gjelder kultur og religion. Hvordan kan vi være med i 

utviklingen og være kirke i en menighet der minst 25 % er innvandrere? 

Vi har allerede språkkafé som kan ligge inne i denne typen arbeid. Det 

samme gjelder Åpen barnehage. Arbeidet med «Fremtiden bor hos oss» 

er i startgropen. Styre skal etableres i mai. Foreløpig er det 10 

menigheter i Oslo og en i Bergen pluss Hovin som er involvert i 

arbeidet. 

 

 Vedtak:  

Dette høres både spennende og framoverlent ut. Hovin menighet melder 

seg inn i nettverket. Marit Sæther sørger for innmelding.  

 

SAK 30/2021  Eventuelt 

a) Ullensaker kulturråd 

Ullensaker kulturråd inviterer til digitalt kulturting 25. mars kl. 18. 

Dene Støe går ut av kulturrådet. Det er en ledig varaplass dersom 

menighetene i Ullensaker skulle ønske en plass i kulturrådet. Greta 

Karine Braathen er kandidat under kategorien «Øvrige kulturaktører», 

dvs. til den plassen Dene Støe har hatt hittil. 

Vedtak: 

Tatt til orientering. Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å delta 

på kulturtinget på torsdag. 

 

b) Menighetsbladet 

Menighetsrådet er oppfordret til å finne en person til 

redaksjonskomiteen for menighetsbladet. Menighetsbladet skal opp som 

sak i fellesrådet i april. 

Vedtak: 

Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å melde ifra dersom de 

kjenner noen som kan egne seg. 

 

    

 

Marit Sæther 

Ref. 


