
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 25. mai kl. 18.00 på 

Zoom 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

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

Erland Helbø, Marit Sæther 

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

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 40/2021  Godkjenning av innkalling til møte 25. mai.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 41/2021  Godkjenning av referat fra møte 27. april.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 42/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Revisjonsberetning  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 43/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

- Gudstjenestene er i gang inkl. middagsbønn. 20 stykker får være til 

stede. I pinsen var det gudstjeneste både i Hovin og Jessheim kirke 

+ to dåpsgudstjenester.  

- Vi er delvis i gang med sykehjemsandaktene. Det er opp til 

sykehjemsavdelingene hvordan det blir. Vi har andakter der det er 

ønske om det. 

- Ingelin, Lasse og Marte drar i gang sommerskole 28.-30. juni med 

musikk, gaming mm. Vi har fått midler fra bispedømmet til 

sommerskolen. 

- Det er søkt prosjektmidler fra menighetene i fellesskap til 

ungdomsarbeid, inkl. leirarbeid og ledertrening. Søknad sendt 

Kirkerådet. 

- Drop in-vielse fredag 28. mai: Det er mange som har meldt seg, så 

dette blir spennende. 
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- Normisjon har invitert til et tverrkirkelig møte 8. juni der bønn skal 

være tema. «Hva vil Gud på Jessheim?». Per-Kristian deltar + en til 

fra staben. 

- Kulturhuset ønsker samarbeid om klassiske konserter med Jessheim 

kirke. Dette er på planleggingsstadiet. Det har vært en befaring, og 

det jobbes videre med saken. 

- Kirkelig organisering: Ny organisering skal vedtas i 2023. Denne 

uka er det møte i Kirkerådet der saken skal behandles og sendes ut 

til høring. Det er planlagt digitale informasjonsmøter i juni. 

Høringsfristen blir 1. oktober. 

   

 Vedtak: 

 Tatt til orientering. 

 

 

SAK 44/2021  Drop in-dåp 

Søndag 6. juni kl. 14.00-16.00 er det drop in-dåp i Jessheim kirke. Vi 

planlegger praktisk gjennomføring. 

 

 Vedtak: 

 Foreløpig vet vi om tre dåpskandidater. Arvid Birkelund og Eva 

Gullichsen kan delta, og møter kl. 13.00. Kake kommer fra Orbit Arena 

+ bakekorpset + Eva. Marit Sæther følger opp Mogreina.  

 

 

SAK 45/2021 Navneendring Hovin menighet? 

Navnet Hovin er et vanlig stedsnavn og også menighets- og kirkenavn 

andre steder i bispedømmet og i landet. Er det på tide å tenke på en 

navneendring fra Hovin menighet til Jessheim og Hovin menighet?  

Vi har hatt en stor befolkningsvekst i kommunen, og spesielt på 

Jessheim. Å utelate Jessheim som navn, vil ikke være så lurt. Mange 

skjønner ikke at Hovin kirke er en del av menigheten.  

 

Det er bispedømmerådet som vedtar endringen. Menighetsrådet søker 

bispedømmerådet, men det er fornuftig å innhente uttalelser. Det er 

sikkert mange som har en mening om dette, historielag, bispedømme, 

kommune m.fl. Det er litt uklart om det er bispedømmerådet eller 

menighetsrådet som skal innhente uttalelser.  

 

Vedtak: 

Menighetsrådet ønsker å søke om navneendring til Jessheim og Hovin 

og menighet. Menighetskontoret sjekker med bispedømmekontoret 

hvordan vi skal gå fram. 

 

Det er viktig at navnet ikke bare blir Jessheim menighet, men at Hovin 

fortsatt er med i navnet.  
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SAK 46/2021 Plan for digital kirke framover 

Etter et drøyt år med nedstenging begynner vi så smått å komme i gang 

igjen med både gudstjenester og arrangementer/aktiviteter. Vi kommer 

også i fortsettelsen til å være til stede på sosiale medier, men hva ønsker 

vi av digital kirke framover? 

 

Digital kirke er en gruppe nedsatt av prost og kirkeverge. Det siste som 

er bestemt nå, er at gruppa i hvert fall skal fungere til september, og så 

får vi se hvordan det blir. 

 

Det er lagt en plan for gudstjenester, tirsdagstanker og kantors hjørne 

framover. En av de fysiske gudstjenestene i fellesrådsområdet streames 

annenhver søndag ut juni. Tirsdagstanker fortsetter på samme måte som 

før, og det er lagt en plan utover sommeren. Kantors hjørne fortsetter 

med annenhver fredag i sommer.  

 

Digital kirke er ikke bare facebook, men også hjemmesider og andre 

digitale plattformer. Menighetene har egne facebook-sider i tillegg til 

fellessiden facebook.com/kirkerull. I tillegg har vi egne sider/grupper 

bl.a. for barn. Menighetsrådet er ansvarlig for både nettside og facebook 

selv om ansatte i stor grad administrerer det.  

 

Digital kompetanse har hatt en formidabel økning det siste året. Det har 

vært viktig å ha et digitalt tilbud gjennom pandemien. Den totale 

mengden av det vi har gjort digitalt, kan ikke fortsette framover når vi 

kommer i gang igjen med fysiske gudstjenester og tiltak.  

Samtidig må vi erkjenne at noe har skjedd i samfunnet, og at mange 

som ikke har mulighet for å delta fysisk, vil ha stor glede av å følge 

med på både lokale gudstjenester og det som skjer ellers i menigheten. 

Hele den digitale utviklingen er kommet for å bli, og vi må finne et nivå 

som passer til lokal kompetanse, ressurser og behov. Det er en 

forventning om at det digitale tilbudet fortsetter i tillegg til et fysisk 

tilbud. 

 

Streaming har vært veldig populært f.eks. når barne- og knøttekor har 

vært med i gudstjenesten, slik at slektninger andre steder i landet/verden 

kan følge med. Hvis det først skal streames, kan denne typen 

gudstjenester med fordel prioriteres.  

 

Alle er ikke like komfortable med å bli filmet og «bli liggende» på 

nettet, og det må det tas hensyn til. 

 

Enkelte grupperinger er litt metta på digitale ting og håper at det skal bli 

mer fysisk igjen, og det er stor enighet om at det fysiske bør prioriteres. 

Samtidig når vi litt andre folk, og det er positivt med et digitalt tilbud så 

lenge det ikke går ut over det fysiske. 

 

Det bør vurderes om det går an å lage løsninger som ikke krever alt for 

mye arbeid, f.eks. ved å anskaffe fastmontert utstyr. Kunnskap må vi 

også ha, gjerne fordelt på flere ansatte og frivillige enn det vi har i dag. 
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Her er det en mulighet for å involvere flere, samtidig som det er en 

risiko for å slite ut folk. 

 

På sikt er det håp om at vi får kommunikasjonsarbeid definert inn som 

en del av en stilling i menigheten/fellesrådet. Per i dag har vi ikke dette, 

og kommunikasjonsarbeidet har lett for å bli «venstrehåndsarbeid» som 

kommer etter andre ting på prioriteringslista over arbeidsoppgaver.  

 

Vedtak: 

Per-Kristian Bandlien tar med innspill fra møtet til Digital kirke-gruppe. 

Det sendes en henvendelse til kirkevergen med ønske om at 

kommunikasjonsarbeid innarbeides i eksisterende/ny(e) stilling(er).  

 

 

SAK 47/2021 Gudstjenesteplan 2022 

Det er på tide å planlegge neste år. Det har av og til kommet inn 

forslag/ønsker om vi skal gjøre noe med rytmen på de to kirkene våre. 

Med dette som bakgrunn er det laget et forslag til gudstjenesteplan som 

vi kan vurdere ut fra. Forslaget har vært luftet i staben, og blitt godt 

mottatt, men det er behov for å tenke seg om. Forslaget går ut på at vi 

har tre søndager i måneden med gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 11.00, 

fortrinnsvis tre søndager etter hverandre. Den fjerde søndagen er det 

gudstjeneste i Hovin kirke kl. 11.00. I tillegg legges det opp til 

gudstjeneste kl. 14.00 (eller annet klokkeslett) i Hovin en søndag i 

måneden (etter gudstjeneste på Jessheim). Da blir det i snitt en ekstra 

gudstjeneste i måneden. Prest og kantor kan ta to gudstjenester, mens 

for kirketjenere blir det kanskje en annen situasjon. Her må arbeidsgiver 

inn. Det er flere som kommer til gudstjeneste i Jessheim kirke enn til 

Hovin kirke, og flere gudstjenester i Jessheim kirke har blitt etterspurt. 

Generelt har Hovin menighet mye å gå på når det gjelder 

gudstjenestedeltakelse.  

 

I tillegg dreier det seg om hva gudstjenestene er, og hvordan vi jobber 

med gudstjenestene for å få dem gode og for mange. 

Hovedgudstjenesten kl. 11 er forordnet, og det er mulighet for å legge 

til andre gudstjenester. Gudstjenesten er sentrum i det vi gjør. Det betyr 

ikke at andre ting vi gjør, ikke er viktige, f.eks. kor, diakonalt arbeid 

osv. Alt vi gjør, går ut fra gudstjenesten, og tilbake til den. 

Gudstjenesten er et kraftsentrum for alt menigheten kan være i 

lokalsamfunnet. Ved å tenke slik, kan vi løfte gudstjenesten, samtidig 

som den blir en kilde inn i annet arbeid. Bevissthet rundt viktigheten av 

gudstjeneste er en av tingene vi kan jobbe med.  

 

Gjenkjennelse er viktig for folk. Det skaper trygghet og en ramme der 

man vet hva man går til. Det blir opp til oss å jobbe med form og 

innhold innenfor den gjenkjennbare rammen.  

 

Delaktighet er også viktig, og her har vi mye å jobbe med gjennom å 

skape delaktighet enten praktisk ved at man får oppgaver før, under og 

etter gudstjenesten, eller gjennom representativ delaktighet, som 
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handler om at folk som er til stede i gudstjenesten, skal kunne 

identifisere seg med andre som er der. Det å stimulere til at vi får til en 

stor sammenheng som går på tvers av alder, interesser osv, bidrar til 

mangfold og gjør at flere kan kjenne igjen noen som ligner på seg selv. 

Dette vil gi oss et enda finere fellesskap. Ved å flytte en gudstjeneste, 

har vi tre søndager på rad da vi er i samme rom og har rammer som er 

mer like. Det gir større kontinuitet og større mulighet til å jobbe med 

gudstjenesten som et kraftsentrum i menigheten. Per-Kristian Bandlien 

har hentet inspirasjon fra en bok av den svenske presten Modeus. 

 

Dette må vi ha en åpen samtale rundt, og det er sikkert ulike meninger 

både i menighetsråd, blant ansatte og andre. Det er derfor lurt å snakke 

om dette noen ganger før vi legger en konkret plan for 2022. 

 

Totalt er det foreløpig planlagt med 32 gudstjenester i Hovin kirke i 

2022. 

 

Folk i andre livsfaser kan ha andre behov, og det bør vurderes om dette 

kan tas hensyn til ved å legge gudstjenester på andre klokkeslett, f.eks. 

på kvelden. F.eks. kan det på sikt tenkes en kveldsgudstjeneste i 

Jessheim den søndagen det er gudstjeneste kl. 11.00 i Hovin kirke. 

Dette vil kreve flere ressurser. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet tar den foreløpige gudstjenesteplanen til orientering. 

Det støttes opp om den rytmen som er antydet. Flere i menigheten har 

etterlyst flere gudstjenester i Jessheim kirke. Med den veksten av 

mennesker som er på Jessheim, er dette en viktig og riktig måte å gjøre 

kirken tilgjengelig for menigheten på. Menighetsrådet føler ikke at 

Hovin blir svekket av denne grunn. 

 

Det er ikke nødvendig å legge en detaljplan for 2022 før til høsten, men 

menighetsrådet tar saken opp igjen i sitt møte i juni for å få kontinuitet, 

og da har det antageligvis også kommet flere innspill fra staben.  

 

 

SAK 48/2021 Bruk av midler 

Hovin menighet har for tiden god økonomi, og midlene bør brukes til 

menighetens beste. Det er viktig å passe på at vi har god økonomi også i 

fremtiden. En del ideer har vært luftet løselig (f.eks. 

tekstiler/utsmykning i Jessheim kirke og fastmontert streamingutstyr i 

Jessheim kirke).  

  

I forrige menighetsrådsperiode var det en utsmykningskomité som satte 

opp 14 saker. Siste møte i komiteen var i februar i fjor. Der ble det satt 

opp status på hvordan vi lå an. Sakene dreide seg om plassering av 

døpefont, flygel mm, i tillegg til ønsker for anskaffelser. 

 

I tillegg til innspillene fra utsmykningskomiteen har det blitt satt opp 

høyttalere etter at orgelet ble satt opp, og det er kjøpt inn lekekrok etter 
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vedtak i menighetsrådet. Det har også blitt gjort en justering på 

prekestolen slik at den er blitt mer hensiktsmessig. 

Utsmykningskomiteen hadde for øvrig tanker rundt alterlysestaker, 

lyssetting på glassmaleriet, nytt prosesjonskors, dåpslysestake, 

salmetavle, tekstiler i kirkeårets farger, alterblomster, knefall (de vi har, 

er ganske ustabile) og sakristi. Det siste er nok ikke så lett å gjøre noe 

med, men det andre er det mulig å jobbe videre med.  

 

Det kan også være andre behov utover dette, f.eks. fastmontert 

streamingutstyr i Jessheim kirke slik at alt står ferdig innstilt med 

mulighet for streaming f.eks. til sykehjemmene, men det kan være 

fornuftig å avvente med dette til vi har ansattressurser på plass som har 

kommunikasjonsarbeid som en del av stillingen.  

 

 Vedtak: 

Ansatte bes om i fellesskap å sette opp ei prioritert liste, og priser 

innhentes på det som er lett å anskaffe. 

 

Det er noe som mangler i servicelukene i gulvet i Jessheim kirke, og det 

burde vært lagt opp strøm slik at det ikke må legges opp skjøteledninger 

rundt omkring. Dette hører primært til på fellesrådets bord, og bringes 

videre til kirkevergekontoret. 

 

 

SAK 49/2021  Eventuelt 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


