
MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 25. oktober kl. 19.00 

i storsalen i Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Erland Helbø, Arvid Birkelund, Steinar Ørum, Eva Gullichsen,  

Guro Myrvold, Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall: Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 76/2022  Godkjenning av innkalling til møte 25. oktober.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 77/2022  Godkjenning av referat fra møte 27. september.    

Vedtak: Godkjent.  

 

 

SAK 78/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i fellesrådet 1. september. 

b) Ullensaker kommune: Invitasjon til markering av Frivillighetens 

dag 5. desember. 

c) Misjonsalliansen: Høstoppdatering for prosjektet i Liberia og Sierra 

Leone. 

d) Referat fra møte i felles diakoniutvalg 15. september. 

e) Ullensaker kommune: Hvem skal få Kulturpriser og Kulturstipend 

for 2023? 

f) Allehelgensmarkering 

g) Diakoniens dag i Ski 

h) Informasjon om felles diakoniutvalg 

i) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

 

Vedtak: 

Til punkt b): Arvid Birkelund og Ole Harald Laache deltar. 

Til punkt c): Misjonsgudstjeneste m/deltakelse av Sverre Vik fra 

Misjonsalliansen i Jessheim kirke 22. januar. 

Til punkt d): Revidering av diakoniplan blir en sak i menighetsrådet i 

løpet av ikke alt for lang tid. 



MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Til punkt e): Den store kulturaktiviteten i menighetene fortjener å løftes 

fram. Kulturarbeid i kirken v/kantorene bør nomineres til kulturprisen. 

Vi kommer tilbake til dette på neste menighetsrådsmøte. 

Til punkt g): Fortsatt mulig å melde seg på Diakoniens dag i Ski 19. 

november. 

Til punkt i:) 

- Håpsfesten ble fint gjennomført. Folk var fornøyde, og god innsats 

fra alle som hadde ansvar for planlegging og gjennomføring.  

- Barnekoret på TV-gudstjenesten ble veldig vellykket. 

- Språkkafé trekker mye folk, inkl. en del ukrainere. Det er et viktig 

arbeid i lokalsamfunnet.  

- I løpet av denne uka skal kateket-/ungdomspreststillingen utlyses. 

Forhåpentligvis blir det ansettelse vinteren 2023.  

- Det var trosopplæringskonferanse på The Qube sist uke, med flere 

deltakere fra menigheten.  

- Konfirmantundervisningen starter opp 2. november. Per-Kristian 

Bandlien, Bente Sverdup og Henriette Have har hovedansvar for 

opplegget. Det er akkurat 100 konfirmanter påmeldt i Jessheim og 

Hovin og Mogreina. 

- Prosten har sett på gudstjenestefrekvensen i hele prostiet. Det blir en 

runde etter hvert på hvor mange gudstjenester det skal være i 

prostiet. Det er ikke aktuelt å kutte i gudstjenester i Jessheim og 

Hovin.  

 

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 79/2022  Administrativt arbeid Jessheim og Hovin menighet 

Administrativ leder Marit Sæther fortalte om arbeidet sitt og svarte på 

spørsmål. 

 

   Vedtak: 

   Tatt til orientering. 

 

 

SAK 80/2022  LysVåken 

   LysVåken gjennomføres 1. helg i advent, 26.-27. november.  

 

Vedtak: Hvis man tenker på noen frivillige som kan delta, meldes det 

til hovedansvarlig Bente Sverdrup. 

 

 

SAK 81/2022  Vi synger julen inn  

Søndag 4. desember kl. 17.00 synger Jessheim og Hovin menighet julen 

inn i Jessheim kirke. Dette blir dagens gudstjeneste, men uten nattverd 

og dåp. Det blir mye sang og tekster som skal leses mm. 

Planlegging av evt. kirkekaffe/servering. 

 

Vedtak: Eva Gullichsen deltar sammen med kirkevert og klokker. De 

sørger for servering av gløgg og pepperkaker. 



MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

 

 

SAK 82/2022  Nominasjonskomité kirkevalg 

 Oppfølging av sak 65/2022. Nominasjonsfasen varer fra høsten 2022 og 

fram til 31. mars 2023, som er frist for innlevering av listeforslag til 

valgstyret.  

 

 Vedtak: Sverre Kragset har sagt ja til å være i nominasjonskomiteen. 

Ingelin Dahl Helbø bidrar inn i komiteen. Vi skulle ha hatt med et par 

personer til. Steinar Ørum innkaller til første møte slik at prosessen 

kommer i gang. Hvis noen har tips om hvem som kan sitte i 

nominasjonskomiteen eller stille som kandidat til menighetsrådet, er det 

bare å synge ut.   

 

 

SAK 83/2022 Julekrybbe Jessheim kirke 

Line Kjønigsen har levert en skisse til maleri. I full størrelse (ca. 10 x 

2,20 m) vil maleriet dekke alle vinduene i menighetssalen som viser ut 

mot atriet. Maleriet vil festes i ‘føtter’ og stå litt innenfor vinduene slik 

at det kan bli belyst. Julekrybbemaleriet vil bestå av 6 lerret á 180 x 220 

cm. Lerretene vil være spent på aluminiumsrammer slik at de blir svært 

lette å flytte på. Lagret vil lerretene utgjøre en dybde på til sammen ca. 

30 cm. Budsjett: kr. 341.658,-, evt. ca. 270.000,- med forenklinger 

(droppe ansikter mm). Hvis det skal være klart til desember 2023, må 

kunstneren begynne å male i januar 2022. 

 

Vedtak: Maleriet er veldig fint. Kostnaden må vurderes opp mot andre 

prioriteringer, inkl. frikombinasjoner orgel. Ettersom innkjøpet er på 

mer enn kr. 100.000,-, må lov om offentlige anskaffelser følges, inkl. 

innhenting av tilbud fra minst tre aktuelle tilbydere. Dette må vi gjøre 

nærmere undersøkelser rundt. Saken tas opp igjen i neste møte. 

 

SAK 84/2022  Eventuelt 

a) Juletrefest 

Språkkafé skal ha en julefest 8. desember. Diakonene har foreslått å slå 

dette sammen med menighetens juletrefest 7./8. januar.  

 

Vedtak: Juletrefest for store og små er allerede slått sammen, og skal vi 

slå sammen enda mer, kan det bli veldig mange mennesker. 

Menighetsrådet går derfor for en juletrefest som planlagt 7. eller 8. 

januar. Når det gjelder dato, tas dette opp på stabsmøte 16. november. 

Vi er usikre på hva som er det beste tidspunktet, lørdag ettermiddag 

eller søndag rett etter NRK-gudstjenesten. Menighetsrådets medlemmer 

bes om å komme med innspill til dette dersom de har tanker om hva 

som kan være lurt/ikke lurt. 

 

b) Tilbud til mennesker som sliter 

Jula kan bli en tøff tid for flere. Er det noe vi som menighet kan bidra 

med i denne situasjonen? 
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Vedtak: Vi tar kontakt med Frivilligsentralen for å høre om det er 

innsamlinger el.l. vi kan bidra til. Gratiskonserten Julero er et godt 

tiltak i denne forbindelse, og det bør gå ut bred og konkret informasjon, 

f.eks. til språkkafeen, FABU, helsestasjonen m.fl. 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


