
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 26. oktober kl. 19.00 

på stabskjøkkenet i Jessheim 

kirke 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

 

Til stede: Steinar Ørum, Arvid Birkelund, Else Osnes, Thomas Bjørtomt-Haug, 

Per-Kristian Bandlien, Liv Ødemark-Bocek, Erland Helbø,  

Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:  Eva Gullichsen, Guro Myrvold 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 84/2021  Godkjenning av innkalling til møte 26. oktober.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 85/2021  Godkjenning av referat fra møte 28. september.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 86/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Ullensaker kommune: Idédugnad frivillighetens år  

b) Høstrapport fra Liberia  

c) Konsertoversikt  

d) Det blir minst fire radiogudstjenester fra Jessheim kirke i 2022  

 

Vedtak: Godkjent. 

Til punkt c): Mini-utgave av menighetsbladet fulldistribueres i 

Ullensaker ca. 10. november. 

 

 

SAK 87/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 Det er usikkerhet rundt vakante/vikarbesatte stillinger, noe som gjør det 

vanskelig å planlegge framover. Bente Sverdrup er ansatt som 

prestevikar fram til sommeren (på bispedømmerådsmidler) og skal bl.a. 

ha delansvar for konfirmantene. Halvor Lindberg har et vikariat som 

menighetsarbeider i 100 % fram til nyttår, men det er planlagt at han 

skal fortsette som vikar på deltid etter nyttår med delansvar for 

konfirmantene. Ingeborg Jensen er vikar for diakon i 60 % stilling fram 

til januar. 
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 Vedtak: Menighetsrådsleder og sokneprest bes om å ta et møte med 

kirkeverge og prost så snart som mulig.  

 

 

SAK 88/2021 Kirkelig organisering 

 Kirkerådet har sendt Müller-Nilssen-utvalgets utredning om ny kirkelig 

organisering på høring. Menighetsrådet er høringsinstans. 

Høringsfristen er 1. desember.  

 

 Høringen har forskjellige hoveddeler, og menighetsrådet kan velge å 

svare på noen av eller alle delene. Utgangspunktet for høringen er 

etablering av prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan. Per i dag er 

prester ansatt av rettssubjektet Den norske kirke, mens resten er ansatt 

av kirkelig fellesråd.  

 

 Vedtak:  

 AU jobber videre med forslag til høringssvar og legger fram et konkret 

forslag i neste menighetsrådsmøte.  

 

 

SAK 89/2021 Markering av Allehelgen 

   Planlegging av Allehelgen - Oppfølging av sak 80/2021.  

   Dette er planlagt per i dag: 

- Lørdag 6. november kl. 13.00: Lunsjkonsert Missa Brevis i 

Jessheim kirke  

- Søndag 7. november fra kl. 14.00: Åpen kirke i Hovin kirke med 

musikk innimellom 

- Søndag 7. november kl. 17.00 og 19.00: Minnegudstjenester 

I tillegg er det gudstjeneste med dåp og nattverd i Jessheim kirke 

søndag 7. november kl. 11.00. 

Vi diskuterer ytterligere Åpen kirke og/eller lysutdeling på stasjonen 

og/eller storsenteret. 

 

Vedtak: Steinar Ørum representerer menighetsrådet på konserten 

lørdag. Bukk med «Åpen kirke» settes ut før og etter gudstjenesten i 

Jessheim kirke søndag. Marit Sæther sjekker om noen kan være i Åpen 

kirke i Hovin kirke søndag fra kl. 14. Det blir lysutdeling på fredag 5/11 

på Jessheim stasjon fra kl. 06.30 til ca. 09.00 og i passasjen på 

Storsenteret kl. 12.00-14.00. Gi beskjed dersom det er noen som har 

mulighet til å være med. Per-Kristian Bandlien setter opp plan for 

lysutdeling med bemanning.   

    

 

SAK 90/2021 Kirkeskyss 

 Diskusjon om vi skal fortsette med kirkeskyss som ordning. 

 I tillegg er det behov for å se på fordelingen av kirkeverter på julaften.  

 

   Vedtak: Saken utsettes til neste møte. Da tar vi også opp antall 

kirkeverter/oppgaver og rekruttering, og ser på fordeling på julaften.  
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SAK 91/2021 Juleverksted 

 Torsdag 25. november kl. 17.00 er det juleverksted i Jessheim kirke. 

Her er det behov for frivillige til forberedelser, opprydding og hjelp 

med aktiviteter/på kjøkkenet. 

 

 Vedtak: Meld ifra dersom noen har mulighet. Menighetspedagog Marte 

Lavik bes om å komme tilbake med liste over konkrete 

behov/arbeidsoppgaver og klokkeslett.  

 

 

SAK 92/2021 LysVåken 

 Første helg i advent, dvs. lørdag 27. til søndag 28. november, er det 

LysVåken i Hovin kirke. Her er det behov for frivillige til grilling 

lørdag ettermiddag/kveld og til nattevakt (et par timer eller heler natta). 

 

 Vedtak: Ole Harald Laache kan grille. Foreldre til LysVåken-deltakere 

bør utfordres. Meld ifra til menighetskontoret dersom det er andre som 

har mulighet.  

 

 

SAK 93/2021  Eventuelt 

   a) Barnekrok Hovin kirke 

Det har ikke skjedd noe med barnekroken i Hovin kirke, og det er 

behov for at dette blir tatt tak i, spesielt når det ikke er søndagsskole. 

Vedtak: Marit Sæther følger opp menighetspedagog. 

 

b) Renhold Hovin kirke 

Det er behov for støvtørking og messingpuss. 

Vedtak: Meldes inn til kirkevergekontoret. 

 

c) Åpen kirke 

Det er ønske om Åpen kirke i Jessheim kirke på lørdager i adventstida. 

Vedtak: Liv Ødemark-Bocek melder seg som frivillig. Det bør merkes 

tydeligere, f.eks. med strandflagg. Marit Sæther sjekker hva som er 

tilgjengelig.  

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


