
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 27. april kl. 18.00 på 

Zoom 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

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

Ole Harald Laache,  Per-Kristian Bandlien, Lasse Thorvaldsen, Marit 

Sæther 

Forfall:   Guro Myrvold, Arvid Birkelund 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 31/2021  Godkjenning av innkalling til møte 27. april.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 32/2021  Godkjenning av referat fra møte 23. mars.    

Vedtak: Godkjent.  

 

 

SAK 33/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Rapport fra Misjonsalliansens arbeid i Liberia 

b) Ullensaker kommune: Invitasjon til Friluftslivets uke 4.-12. 

september  

c) Ullensaker kommune: Arkitekturpris 

d) Markering av gullkonfirmanter (to kull): flyttes fra 20. juni til 10. 

oktober. 

e) Kulturrådet har bidratt med kr. 20.000 til Åpen leir.  

Vedtak:  

Til punkt c): Menighetsrådet nominerer Jessheim kirke. Frist 15. mai. 

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 34/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 

 - Håpsbasaren som vi skulle ha hatt søndag 2. mai, blir avlyst ettersom 

Lotteritilsynet ikke tillater at vi gjennomfører som planlagt. 

 - Alle gudstjenester tom. 16. mai spilles inn fra Jessheim kirke. Mange i 

stabene har vært med på gudstjenestene. Lasse Thorvaldsen gjør en stor 

jobb med den tekniske biten. Det er ikke lagt konkrete planer for tida 

etter 17. mai. 17. mai blir spilt inn på forhånd fra Ullensaker kirke. Vi 
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må se nærmere på hva som skjer fra pinse. Det kan være et håp om at 

det er mulig å i hvert fall ha utegudstjenester etter hvert. 

 - Det er sju søkere til stillingen som menighetspedagog, og det skal 

være intervjuer snart med forventet tiltredelse i august. 

 - Det har blitt spilt inn noen undervisningstimer til konfirmantene, og 

det har vært Zoom-møter med dem. Det har vært jevnt med kontakt 

med dem selv om årets tilbud har vært redusert. Det planlegges et 

opplegg for konfirmantene en av de siste helgene i august. 

 

 Vedtak: 

 Tatt til orientering 

 

 

SAK 35/2021 Informasjon fra ungdomspresten 

 Ungdomsprest Lasse Thorvaldsen deltok på møtet, fortalte om arbeidet 

sitt og svarte på spørsmål. 

 

 I det siste året har det blitt mange tekniske oppgaver forbundet med 

digitale gudstjenester og arrangementer. Det oppleves fortsatt at det er 

meningsfylt å jobbe med det, men ikke like spennende som i 

begynnelsen. Det har vært viktig å ha med lydmann på sendingene. 

Blant annet deltar Erland Helbø med dette. 

 

 I det siste har det vært Zoom-møte med konfirmantene som Lasse har 

hatt sammen med Ragne Øybekk Sander i 13-20. Vi ser fram til 

oppmykning av smittevernreglene slik at det er mulig å møte 

konfirmantene fysisk igjen. 

 

 Trosopplæringsplanen skal revideres, og arbeidet er godt i gang. Den 

består av tre hoveddeler. Håpet er å ha en god plan som kan presenteres 

for menighetsrådene tidlig i høst. Etter det skal den sendes til biskopen 

til orientering. Det er tatt utgangspunkt i trosopplæringsplanen fra 2011. 

Det er mange gode ideer i gruppa, der det sitter en ansatt- og en 

frivilligrepresentant fra hver av menighetene. 

 

 Rast er det nye ungdomstilbudet i menighetene. De som har vært der i 

år, har vært i alder fra konfirmasjonsalder og til tidlig i 20-årene. Det 

var veldig fint før nedstengingen med en fin kjerne av ungdommer. Vi 

håper at det kan bli både flere og mer stabilt på sikt slik at ungdommene 

delvis kan drive det selv, og slik at det kommer et styre på plass. 

Tanken er at det alltid skal være noen i staben som holder i det.  

 

 Lasse har i hvert fall foreløpig også ansvaret for Tweens. Det er en god 

gjeng som snart er for gamle til Tweens, og det er mange som har lyst 

til å være med på noe videre, så de må det lages et eget tilbud til, evt. 

tas inn i Rast fra 8. klasse. 

 

Det skulle ha vært tårnagenthelg i april, men den er foreløpig utsatt.  

 

 Vedtak: 
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 Takk til ungdomsprest Lasse Thorvaldsen for god orientering, og stor 

takk for den viktige og solide jobben som blir gjort for ungdommene og 

for at det skapes et miljø som ungdommer kan rekrutteres inn i.  

 

 

SAK 36/2021 Drop in-vielse 

Fredag 28. mai skal det være drop in-vielse i Jessheim kirke kl. 14.00-

16.00. Vi planlegger gjennomføringen av drop in-vielsen. 

 

Vedtak: 

Det trenger å være nok folk til å ta imot de som evt. kommer, 1-2 fra 

Hovin menighetsråd og det samme fra Mogreina. Det er usikkerhet 

rundt evt. servering, så det må vi komme tilbake til.  

Steinar Ørum kan være med. Det er AU-møte 11. mai, og flere detaljer 

kan planlegges da. Mogreina menighet utfordres.  

Si ifra dersom det er flere som har mulighet for å være med. 

 

 

SAK 37/2021 Festival F 

 Festival F planlegges som vanlig 3. helg i september, 17.-19. 

september. Hovin menighet har ansvar for å stille med frivillige til 

aktivitetsdagen på Folkvang lørdag kl. 12.00-16.30, på Rast 

ungdomskveld i Jessheim kirke fredag kl. 20.00-22.30 og på 

salmekveld i Jessheim kirke lørdag kl. 21.00-22.00 med påfølgende 

kafé.  

 

 Vedtak: 

 Notér datoene. Det er mange som trengs på denne dagen. 

Menighetsrådets medlemmer oppfordres både til å delta og til å 

rekruttere andre frivillige slik at vi kan ha listene klare før 

sommerferien. Det er snakk om 10-12 vakter på Folkvang på lørdag og 

antageligvis 6-7 stykker til sammen på de andre arrangementene. Det er 

en gyllen anledning til å bringe inn folk i en oppgave. Menighetsrådets 

oppgave er blant annet å involvere andre. Konkrete lister etterlyses fra 

festivalkomiteen før neste menighetsrådsmøte.  

 

 For noen år siden ble det laget en facebook-gruppe som heter «Heltene i 

Hovin menighet». Bruk gjerne den også, og inviter flere til å bli med i 

gruppa. 

 

 

SAK 38/2021 Regnskap 1. kvartal 

 Regnskapet for 1. kvartal ble lagt fram for godkjenning. 

 

 Vedtak: 

   Tatt til orientering. 
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SAK 39/2021  Eventuelt 

 

Justert ordning for hovedgudstjenesten i Hovin menighet 

 

Menighetsmøtet uttalte seg 11. april 2021 om justert ordning for 

hovedgudstjenesten og støtter gudstjenesteutvalgets og menighetsrådets 

anbefalinger, som ble behandlet i menighetsrådsmøte 2. mars 2021. 

 

27. april 2021 vedtok menighetsrådet følgende:  

 

Vedtak:  

Menighetsrådet vedtar gudstjenesteutvalgets anbefalinger. Justert 

ordning tas i bruk 1. pinsedag 2021. 

Gudstjenesteutvalget anbefalinger er følgende:  

1) Liturgisk musikk: Bruke allmenn serie 1 (den vi bruker til vanlig nå) 

i det meste av kirkeåret, men med egen musikk for festtidene og 

fastetiden og mulighet for å bruke allmenn serie 2 når kantor og prest 

bestemmer det.  

2) Forandringer i liturgien: Mindre endringer, alle innenfor det som er 

muligheter og påbud i den nye gudstjenesteboka. Se gudstjenestehefte.  

3) Gudstjenestehefte: Det er laget nytt gudstjenestehefte for menighet 

og for liturg/medvirkende. Liturg står fritt til å benytte andre ledd der 

det finnes flere å velge i, f.eks. samlingsbønn, forbønn og nattverdbønn. 

Gudstjenestehefte for liturg/medvirkende legges ved. 

 

Sendes biskop tjenestevei via prost innen 1. mai 2021. 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


