
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 23. november kl. 

19.00 på stabskjøkkenet i 

Jessheim kirke 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Arvid Birkelund, Laila Guttulsrød,  

Thomas Bjørtomt-Haug, Liv Ødemark-Bocek, Per-Kristian Bandlien, 

Ole Harald Laache, Guro Myrvold, Marit Sæther 

Forfall:   Eva Gullichsen, Erland Helbø, Rolf Foss 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 94/2021  Godkjenning av innkalling til møte 23. november.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 95/2021  Godkjenning av referat fra møte 26. oktober.    

Vedtak: Godkjent.  

 

 

SAK 96/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fellesrådsmøte 21. oktober  

b) Ullensaker kommune, enhet kultur: Hvem skal få Kulturpriser og 

stipend for 2022? 

c) Invitasjon Frivillighetens år. Eva Gullichsen og Steinar Ørum deltar 

fra Hovin menighet.  

d) Invitasjon til lokal kulturuke 2022. Påmeldingsfrist 30. januar. 

e) Rådet for psykisk helse: Takk for gaven. 

 

Til punkt b): Frist er 1. desember. Send eventuelle forslag til kontoret 

før AU-møtet 30. november. Mulig kandidat: Jorunn Aasen 

Devold/lunsjkonserter. Kulturrådet har sendt inn forslag til kulturpriser.  

Til punkt d): Forslag om påskeverksted med frivillige. 

 Vedtak: For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 97/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte.  

 

 Allehelgenshelga gikk som planlagt med konsert på lørdag, 3 

gudstjenester på søndag og lysutdeling både på stasjonen og på 

storsenteret.  
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 Det har blitt stadig flere vielser på ukedager dette året. Det kan være en 

vridning på gang, og drop in-vielsene kan ha noe med dette å gjøre. 

 

 I 2022 blir det radio- og tv-gudstjenester fra Jessheim kirke. De tre 

første blir i perioden mars-mai.  

 

 Det planlegges flere konserter i regi av Hovin menighet framover: 

- Lunsjkonsert 27. november kl. 13.00 

- Menighetens julekonsert 5. desember kl. 16.00 

- Julero 21. desember kl. 19.00 

I tillegg skal det være flere konserter med eksterne utøvere før jul. 

   

 Vedtak: Tatt til orientering. Det er ønske om at vi igjen tar opp rutinen 

med å invitere en person fra staben til menighetsrådsmøtene.  

 

 

SAK 98/2021 Valg av leder og nestleder 

Leder og nestleder velges hvert år. 

 

AUs forslag til vedtak: Steinar Ørum og Eva Gullichsen gjenvelges 

som hhv. leder og nestleder i menighetsrådet. 

 

Vedtak: Steinar Ørum og Eva Gullichsen gjenvelges som hhv. leder og 

nestleder i menighetsrådet. 

 

 

SAK 99/2021 Møtedatoer første halvår 2022 

 Fastsettelse av møteplan for neste halvår. 

 

 AUs forslag til vedtak: 

AU-møter: 11. januar, 15. februar, 22. mars, 3. mai, 31. mai 

Menighetsrådsmøter: 18. januar (NB: ny møtedato), 1. mars, 5. april, 

10. mai, 14. juni 

 

Vedtak:  

AU-møter: 11. januar, 15. februar, 22. mars, 3. mai, 31. mai 

Menighetsrådsmøter: 18. januar (NB: ny møtedato), 1. mars, 5. april, 

10. mai, 14. juni 

 

 

SAK 100/2021 Innspill fellesrådets budsjett 2022 

 

Ullensaker kirkelige fellesråd opplever vedlikeholdsetterslep på bygg 

kombinert med aktivitetsvekst og økte krav til forvaltning, arkiv, 

personvern og hms, og ser seg nødt til å gjøre prioriteringer i neste års 

budsjett. Blant grepene som foreslås for å få budsjettet i balanse, er å 

holde diakon- og trosopplærerstilling i Hovin menighet vakante. Det må 

synliggjøres for fellesrådet hva man går glipp av dersom kirkevergens 

innstilling tas til følge. Det er ikke satt noen frist for hvor lenge 

stillingene evt. skal stå vakante. Det er ikke avklart hvilke 
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arbeidsoppgaver som eventuelt skal prioriteres, eller hvem som skal 

prioritere. Kirkevergen innstiller, men det er fellesrådet som vedtar, og 

det som vedtas i fellesrådet, må vi forholde oss til. De ansatte er det 

viktigste vi har, men det er også andre forslag som er bekymringsfulle, 

bl.a. kutt i driftstilskudd og trosopplæringsmidler.  

 

AUs forslag til vedtak: Det ønskes at det legges opp til et møte mellom 

AU i Hovin, AU i Mogreina og de to menighetsrådenes representanter i 

fellesrådet som munner ut i et innspill til fellesrådsmøtet.  

 

Vedtak: Det legges opp til et møte mellom AU i Hovin, AU i Mogreina 

og de to menighetsrådenes representanter i fellesrådet som munner ut i 

et innspill til fellesrådsmøtet. Menighetsrådet er svært bekymret. Det er 

Frivillighetens år neste år, og det er nasjonal satsing på diakoni, og 

derfor ekstra bekymringsfullt at det kuttes i diakoni-ressurser. 

 

 

SAK 101/2021 Kirkelig organisering 

Oppfølging av sak 88/2021. Kirkerådet har sendt Müller-Nilssen-

utvalgets utredning om ny kirkelig organisering på høring. 

Menighetsrådet er høringsinstans. AU har utarbeidet forslag til 

høringssvar. Høringsfristen er 1. desember.  

 

Vedtak: Menighetsrådet slutter seg til arbeidsutvalgets forslag. 

Høringssvaret sendes inn innen fristen.  

 

 

SAK 102/2021 Klokkere, kirkeverter og kirkeskyss   

   Diskusjon om omfang, rekruttering mm. Spørsmål til diskusjon: 

- Skal vi fortsette med kirkeskyss? 

- Hvor mange kirkeverter setter vi opp på hver gudstjeneste? 

- Hvordan rekrutterer vi flere klokkere og kirkeverter? 

- Hvordan løser vi julaften i år? 

 

AUs forslag til vedtak 

- Vi slutter med kirkeskyss, i hvert fall inntil videre. 

- Det settes som hovedregel opp én kirkevert på hver gudstjeneste. 

Konfirmanter som er medhjelpere i gudstjenesten, kan evt. overta 

noen av kirkevertoppgavene.  

- Det blir enkel kirkekaffe der det er mulig å få til, men ellers ikke. 

- Det settes opp to kirkeverter på spesielle gudstjenester, f.eks. 4-

årsbok, 6-årsbok og håpsfest. 

- Det settes ikke opp kirkeverter på de ekstra dåpsgudstjenestene i 

Hovin kirke kl. 13.00/14.00. 

 

Vedtak:  

- Vi slutter med kirkeskyss, i hvert fall inntil videre. 

- Det settes som hovedregel opp én kirkevert på hver gudstjeneste. 

Konfirmanter som er medhjelpere i gudstjenesten, overtar noen av 

kirkevertoppgavene.  
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- Det blir enkel kirkekaffe der det er mulig å få til, men ellers ikke. 

- Det settes opp to kirkeverter på spesielle gudstjenester, f.eks.  

4-årsbok, 6-årsbok og håpsfest. 

- Det settes ikke opp kirkeverter på de ekstra dåpsgudstjenestene i 

Hovin kirke kl. 13.00/14.00. 

- For rekruttering av nye kirkeverter er en direkte henvendelse ofte 

det mest virkningsfulle. Alle gjør en innsats for å rekruttere nye. Det 

kan spørres på gudstjenester, åpent hus mm + foreldre i barne-/ 

knøttekor. Vi prøver oss også med en ny rekrutteringsrunde på 

facebook og hjemmesider.  

 

 

SAK 103/2021 Regnskap 3. kvartal 

Regnskapet ble lagt fram til orientering. Menigheten har god og solid 

økonomi. Regnskapet gjenspeiler det annerledes-året vi er inne i, med 

få eller ingen inntekter/utgifter på flere områder. Oppfordring til 2021-

kullet med konfirmanter om frivillig innbetaling av kr. 500,-, ga en 

inntekt på nesten 30.000.  

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 104/2021 Takkoffer 2022 

Menighetsrådet vedtar offerformål.  

 

Vedtak: Det er ønske om å vurdere også andre mottakere før neste år, 

f.eks. Åpne dører.  

 

 

SAK 105/2021 Eventuelt 

a) Markering av jul 

Det er ønske om å gjøre noe mer ut av atriet/glassveggen inn til 

storsalen. Hva med å få laget en julekrybbe med store figurer der det 

settes opp én ny figur hver dag gjennom adventstida? Kanskje det er 

mulig å få Egil Nyhus til å tegne?  

Vedtak: Dette tenker vi mer på. Liv Ødemark-Bocek og Guro Myrvold 

tenker og undersøker videre. Det er ønske om å få til noe ute i atriet 

også i år, f.eks. et bord med lyslenke og julekrybbe. 

 

b) Juletrefest 

For to år siden hadde vi to juletrefester: En for barnefamilier i 

samarbeid med Omsorg Jessheim, og en for eldre. Diakonen har pleid å 

holde i dette, og ettersom det er høyst usikkert med ressurser på dette 

området nå, foreslår staben at vi har én juletrefest i stedet for to. Datoen 

er søndag 9. januar. Det trengs en eller to personer fra menighetsrådet 

som kan være med og planlegge. 

Vedtak: Menighetsrådet bifaller planen. Ole Harald Laache og Liv 

Ødemark-Bocek blir med fra menighetsrådet. 
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c) Juleverksted 

Torsdag 25. november er det juleverksted for barn i Jessheim kirke. 

De ansvarlige skulle veldig gjerne hatt med et par stykker ekstra til 

å hjelpe til fra kl. 16.30. 

Vedtak: Ingen på møtet har mulighet, men sier ifra dersom de 

kommer på noen. 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


