
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 26. januar kl. 20.00 

på Zoom 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Thomas Bjørtomt-Haug, Steinar Ørum, Eva Gullichsen,  

Arvid Birkelund, Ole Harald Laache, Per-Kristian Bandlien,  

Erland Helbø, Guro Myrvold, Marit Sæther 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 01/2021  Godkjenning av innkalling til møte 26. januar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2021  Godkjenning av referat fra møte 8. desember.    

Vedtak: Godkjent.  

 

 

SAK 03/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Tor Tvethaug er ansatt som kirkeverge med tiltredelse 1. april.  

b) Ny fellesrådsleder fra 1. januar: Berit Valås (Furuset) 

c) Møtebok fra møte i Ullensaker kirkelige fellesråd 17. desember   

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

-     Ragne Øybekk Sander ble vigslet til diakon 13. desember. 

- Desember ble annerledes enn vanlig med lite konserter og mindre 

folk i kirkene. Det blei lagt opp til ekstra gudstjenester i julaften, og 

gjennomføringen gikk bra – med god hjelp fra mange.  

- Nå for tiden gjennomføres det mange samtaler, og etter jul har det 

vært mange begravelser. 

- Det er vanskelig å jobbe med barne- og ungdomsarbeidet. Både 

barne- og knøttekor har blitt holdt i gang med digitale løsninger. 

Det har vært lite konfirmantundervisning. Konfirmantene har nå 

hentet biblene sine, ettersom presentasjonsgudstjenestene ble 

avlyst/utsatt. Konfirmantene har hatt to fysiske treff i tillegg til noe 

digital undervisning. 

- Digital kirke: Fellesrådssamarbeid med felles sendeplan. 

- Noen beboere fra omsorgsboliger i Gjerdrum bor nå i Ullensaker, 

og diakon og prest har hatt sangstund/andakt for dem. Det er planer 
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om å gjenta dette. Kommunene rundt Gjerdrum prøver å hjelpe til 

så godt de klarer på forskjellige måter. 

   

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 05/2021  Kirkens SOS 

Kirkens SOS Borg henvender seg til menigheter som ikke er 

medlemmer, med ønske om at menighetsrådet vurderer medlemskap. 

Medlemskap koster kr. 2000,- i året.  

 

Vedtak: Det er viktig og riktig støtte opp om dette arbeidet, som er til 

hjelp for mange i vanskelige situasjoner. Hovin menighet melder seg 

inn.  

 

 

SAK 06/2021 Digital kirke  

Komiteen for digital kirke ønsker innspill til planer og strategier.  

 Komiteen har medlemmer fra alle menighetene og lager felles planer 

for digitalt innhold. Jorunn Stokstad er leder for komiteen. Etter en 

høring i stabene har komiteen landet følgende faste program: 

- tirsdagstanker 

- kantors hjørne på fredager 

- gudstjeneste på søndager 

 

Når det blir åpnet opp for å ha fysiske gudstjenester igjen, ønsker 

gruppa å begrense streaming til ca. en gang i måneden. Det er laget en 

plan for streaming av gudstjenester til og med 14. februar. Det rulleres 

mellom kirkene. Det er fint å kunne samarbeide om det digitale tilbudet, 

spesielt når det gjelder tekniske ressurser og kompetanse. Når vi skal 

tilbake til normal drift, må vi være oppmerksomme på hvordan 

ressursene brukes. De som har teknisk kompetanse, kan bli presset på 

tid. Hvis noen kjenner folk som kan bidra med det tekniske, er det 

behov for å komme i kontakt med dem. Det er også planlagt å ha en 

konfirmantgruppe som kan brukes som teknisk kompetanse.  

 

Det går an å leie inn eksterne folk til å streame. Det koster ca. kr.  

4-5000 per gudstjeneste. 

 

Selv om verden normaliserer seg, kan det være fint å videreføre noe av 

det digitale tilbudet etter en fast plan, selv om det ikke skal gå på 

bekostning av andre tilbud. 

 

Vedtak: Det er flott at de fire menighetene samarbeider så godt og tett 

om det digitale tilbudet. Det er viktig å få i hvert fall én gudstjeneste 

digitalt hver søndag når det ikke er fysiske gudstjenester. Det er viktig 

med tydelig annonsering av hvor det digitale tilbudet finnes. Komiteen 

ønskes all lykke til videre! Mange er innom, og det er god reklame for 

kirken. Hvis noen av menighetsrådets medlemmer har innspill til 

strategien videre, hører komiteen gjerne fra dere.  
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SAK 07/2021  Høring: Ny strategi for Den norske kirke  

Menighetsråd og fellesråd inviteres til å delta i høringen om ny strategi 

for Den norske kirke. Høringsfristen er 29. januar. 

 

Kirkemøtet skal vedta strategien for Den norske kirke. Visjonen til 

DNK er «Mer himmel på jord», og det ligger ikke an til å bli endret. I 

høringsdokumentet står det en del om identitetsbeskrivelse og nasjonale 

satsingsområder.  

 

Vedtak: Menighetsrådet støtter AUs forslag til høringssvar, og det 

sendes inn innen fristen. 

 

 

SAK 08/2021  Åpent hus 

Åpent hus er et bra og viktig tilbud, men binder opp mye av diakonens 

tid. Når vi nå etter hvert skal tilbake til en ny normal, er det en mulighet 

for å gjøre om på litt av rammene, f.eks. kutte ned på hyppigheten. 

Saken ble diskutert i stabsmøtet 13. januar, og staben støtter diakonen i 

innspillet. Det er menighetsrådet som har ansvar for aktivitetene i 

Hovin menighet, og det ønskes derfor også innspill fra menighetsrådet. 

Diakon Anna Spilling Isaksen går ut i permisjon 1. april, men det skal 

en vikar inn.  

Diakonens jobb og ansvar har endret seg over tiden, og det er ønske om 

å bruke mer tid på bl.a. nettverksbygging, samtaler, språkkafé og hjelp 

inn i familier som trenger det. Det er mulig å frigjøre mer tid til dette 

ved å ta vekk litt tid fra Åpent hus. 

Det er som regel 25-50 personer til stede på Åpent hus/hyggetreff, og 

for mange er det et savn nå som dette tilbudet ikke er mulig å 

opprettholde. Det er ei ganske fast gruppe, og en liten andel av Hovin 

menighets medlemmer. 

Vedtak: Åpent hus er et viktig fellesskap for de som er med, og det er 

viktig at deltakerne fortsatt føler seg ivaretatt og at de har et fellesskap. 

Mange av de som går der fast, kommer til å bli skuffet hvis tilbudet blir 

redusert. Menighetsrådet håper at det kan fortsette å være et ukentlig 

tilbud, og mener at det bør være en god begrunnelse for å kutte i et 

tilbud som er såpass populært. I så fall ønskes det et bilde av hvordan 

ressursene skal brukes i stedet. Menighetsrådet ber om å få mer 

informasjon om dette, dvs. om hvilke oppgaver som forsømmes hvis 

Åpent hus-tilbudet opprettholdes som i dag. Diakonen bes om å lage en 

oversikt over oppgaver som ønskes prioritert og som det ikke er 

kapasitet til i dag, og det hadde også vært fint om hun kan delta på neste 

møte i menighetsrådet.  
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SAK 09/2021  Eventuelt 

 

   Åpen kirke 

De siste to månedene har vi hatt bemannet åpen kirke hver torsdag  

kl. 12-14 og lørdag kl. 15-17. Vi har en plan som går ut januar 

 

Vedtak:  

Med fortsatt nedstenging er det ønske om å videreføre ordningen med 

Åpen kirke fram til påske. Kontoret setter opp liste og sender ut og ber 

både frivillige og ansatte gi tilbakemelding om datoer som passer.  

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


