
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 24. august kl. 19.00 

på stabskjøkkenet i Jessheim 

kirke 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

 

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

Arvid Birkelund, Ole Harald Laache, Guro Myrvold, Marit Sæther 

Forfall:   Erland Helbø, Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 64/2021  Godkjenning av innkalling til møte 24. august.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 65/2021  Godkjenning av referat fra møte 15. juni.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 66/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i Ullensaker kirkelige fellesråd 16.06.21 

b) Sommerhilsen fra Liberia – Misjonsalliansen 

c) Normisjon: Takk for gaven 

d) Anna Spilling Isaksen: Takk for gaven 

e) Takk fra forelder for Åpen leir 

Vedtak: Tatt til orientering 

 

 

SAK 67/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 Det ble gjennomført konfirmanthelg for alle de fire menighetene på 

Folkvang sist helg med 180 konfirmanter fordelt på fire grupper. Det 

ble vellykka, og da blei det i hvert fall litt opplegg for konfirmantene 

dette året. De har ellers hatt noen undervisningstimer, men ikke leir og 

aktiviteter. Det var gjennomgang og kappeprøving i dag, og så blir det 

fotografering neste uke. 

 

 Til nå har det meldt seg på nesten 100 konfirmanter i Hovin og 

Mogreina til neste kull. 

 



MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

 Barnekor og knøttekor har startet opp, og Voce skulle også ha startet, 

men ble avlyst pga. sykdom. Alle korene øver nå på tirsdager. 

 

 Menighetspedagog er ikke tilsatt. Kirkevergen har gjort avtale med 

Halvor Lindberg om å gå inn som vikar fram til nyttår. Lasse 

Thorvaldsen blir i Furuset fra 4. oktober og noen måneder framover, så 

der må det en løsning på plass, både for konfirmantene og for andre 

oppgaver som han har. Fellesrådet etter innstilling fra kirkevergen 

prøver å holde noen av stillingene vakante for å finne ut av hvordan 

personalkabalen skal være.  

 

 Åpen barnehage: Det jobbes med løsninger. Per i dag er løsning på 

plass fram til oktober. 

   

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 68/2021 Gudstjenesteplan 2022 

Oppfølging av sak 47/2021. Forslag til gudstjenesteplan har blitt 

diskutert i staben og arbeidsutvalget. Forslaget innebærer er dreining til 

flere gudstjenester i Jessheim kirke. Det er naturlig å ha en høyere 

frekvens i Jessheim kirke slik at vi ikke har en bykatedral som står 

stengt annenhver søndag.  

 

 Antall gudstjenester i Hovin holder seg omtrent som før ettersom det er 

lagt opp til enkelte dåpsgudstjenester i Hovin kirke kl. 13 eller 14, ca. 

en gang i måneden. Det legges opp til at gudstjenestene i Hovin kl. 

13/14 kan bli avlyst dersom det ikke er meldt dåp f.eks. tre uker i 

forkant, og det ikke er planlagt noe annet spesielt for gudstjenesten. Det 

kan hende at enkelte dåpsfamilier synes kl. 13/14 er seint.  

 

 Ønske om kveldsgudstjeneste f.eks. en søndag i måneden har vært tatt 

opp i både menighetsråd og stab. 

  

 Fra fellesrådet/kirkevergen kommer det signaler om at det bør legges til 

rette for dåp også på enkelte lørdager.  

 

 Vedtak: Hovin menighet bør ha gudstjeneste hver søndag kl. 11 et eller 

annet sted. Det bør jobbes videre med kveldsgudstjenester/andre 

gudstjenester som legger til rette for et variert gudstjenesteliv.  

 

 Gudstjenesteplanen vedtas som er prøveordning for et år under 

forutsetning om at kirkevergen godkjenner. 

  

 

 

SAK 69/2021 Prioritering bruk av midler/innkjøp 

 Oppfølging av sak 48/2021. Forslag har vært diskutert i staben. 

 Her er det oppgaver og ønsker som kan løses på både kort og lang sikt. 
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Skilting/synliggjøring: Viktig oppgave. Det er ønske om tydelig 

skilting, gjerne i form av en type veiskilt med flere pekere til bl.a. 

kirkekontor, kirkevergekontor, rusomsorg, kirkerom mm. Gammelt og 

misvisende skilt ved kontorinngangen bør fjernes. På baksiden av 

kirken hadde det vært fint med et kors tilsvarende det på tårnet, slik at 

det synes at det er en kirke også fra den siden. Inngangspartiet til 

kirkerommet bør merkes/synliggjøres bedre.  

 

Alterlysestaker: En god løsning hadde vært å få montert glass på de 

gamle sølvlysestakene. Dåpslysestake: Har fått penger i gave i 2017. 

Står på øremerket fond. 

 

Kirketekstiler: tilbud må innhentes fra flere tilbydere. Det må tas 

hensyn til kirkerommets egenart og kniplinger mm på lesepult og alter. 

Ønske om å anskaffe stola, messehagel, alterduk og lesepultklede i alle 

de fire kirkeårsfargene, men de best brukte – grønt og lilla – først. 

 

Lys på glassvinduene i kirkerommet: Bør være en enkel sak å ordne.  

 

Frikombinasjoner orgel: Her bør muligheten undersøkes for at det kan 

hentes inn midler via søknadsordninger. 

 

Knefall Jessheim kirke: Er teipet sammen, klapper sammen og velter 

dersom folk lener seg framover. Henvendelse sendes 

kirkevergekontoret. Hovin menighetsråd ønsker å bli tatt med på råd 

dersom nytt knefall skal anskaffes. 

  

  

 Vedtak: 

 Marit Sæther starter prosessen med kirketekstiler, sender henvendelse 

til kirkevergekontoret om skilting/merking og holder i saken om 

frikombinasjoner orgel og knefall. 

 

 Per-Kristian Bandlien følger opp dåpslysestaker og bord til å ha dem på 

+ alterlysestaker og dåpslysestake Hovin. 

 

 Hanne Lindberg bes om å kontakte elektriker for å få tilbud på 

belysning. 

 

 Marte Lavik bes om å kjøpe inn utstyr til lekekroken i Hovin kirke og 

vurdere om stoler og bord bør byttes ut. 

 

 Fastmontert streamingutstyr i Jessheim kirke: Avventer prisinnhenting. 

 

 Lagerplass: Neppe noe menighetsrådet får gjort noe med, men 

kirkevergekontoret minnes om behovet. 
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SAK 69/2021 Regnskap første halvår 

 Driftsregnskap og balanse ble gjennomgått. Regnskapet bærer preg av 

at det på grunn av pandemien har vært lite aktivitet som har generert 

inntekter og utgifter. I første halvår har det kommet inn ca. kr. 10.000 i 

takkoffer til eget arbeid/andre. I et «normalår» blir det samlet inn ca. kr. 

75.000 i samme periode. Givertjenesten har holdt seg stabil, så den bør 

det jobbes videre med. Mange ansvarsområder har ingen eller så godt 

som ingen inntekter og utgifter i første halvår. Konfirmantene har ikke 

blitt fakturert ettersom opplegget har vært svært begrenset 

sammenlignet med hva det normalt er.  

 

 Vedtak: Regnskapet tas til orientering. Vi begynner nå å ta opp 

takkoffer ved utgangen igjen, slik at det er mulig å gi med kontanter i 

tillegg til Vipps. Det sendes e-post til konfirmantforeldrene med 

oppfordring til å betale kr. 500,- for å dekke utgifter i 

konfirmasjonstida, men konfirmantene faktureres ikke. Det foretas 

nærmere undersøkelser rundt Ressursgruppe for inkluderende menighet 

og om den skal være en del av Hovin menighets budsjett- og 

regnskapsansvar. 

 

 

SAK 70/2021 Festival F 

 Oppfølging av sak 37/2021 og 60/2021. Det er planer om å 

gjennomføre Festival F omtrent som vanlig i år, 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 lørdag kl. 21.00-22.00 med påfølgende kafé (fire stk).  

 

 Vedtak: Laila Guttulsrød kan stille på salmekvelden. Det er fortsatt hull 

som må tettes. Marit Sæther sjekker med de som ikke var til stede på 

møtet. 

  

 

SAK 71/2021  Eventuelt 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


