
MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 27. september kl. 

19.00 i storsalen i Jessheim 

kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Laila Guttulsrød, Steinar Ørum, Rolf Foss (sak 62/2022-69/2022),  

Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache, Liv Ødemark-Bocek,  

Marit Sæther 

Forfall:  Eva Gullichsen, Erland Helbø, Guro Myrvold, Thomas Bjørtomt-Haug, 

Arvid Birkelund 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 62/2022  Godkjenning av innkalling til møte 27. september.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 63/2022  Godkjenning av referat fra møte 30. august.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 64/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Ullensaker kommune: Invitasjon til markering av frivillighetens år 

5. desember. 

b) Referat fra møte i lokalt diakoniutvalg 7. september. 

c) Normisjon: Takk for gaven 

d) Diakon Ragne Øybekk Sander: Informasjon om diakoniens dag i 

Ski 19. november. 

e) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

 

Til punkt a): Dette kommer vi tilbake til. Meld ifra til kontoret dersom 

det er noen som ønsker å være med. 

Punkt f):  

- Det var konfirmasjon de to første helgene i september. Fint 

gjennomført med 10 konfirmasjonsgudstjenester. 

- Det blir radio- og TV-gudstjeneste 9. oktober. Det har vært øvelse 

med 20 av barna i barnekorene. 

- Henriette Have kommer til å bidra i konfirmasjonsundervisningen 

sammen med Bente Sverdrup og Per-Kristian Bandlien.  

- Kateket-/menighetspedagog-/ungdomspreststillingen er ikke lyst ut 

ennå, men skal lyses ut. 
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- I sist fellesrådsmøte ble organisering av kirken i Ullensaker tatt opp. 

Det er ønske om å videreføre ordningen med tre lokale staber. Det 

er også ønske om å styrke administrasjonen på kirkevergesiden. Det 

betyr en omfordeling av midler til kirkevergesiden.  

- Datoer for radio- og TV-gudstjenester 2023: 8. januar, 5. mars,  

16. april, 21. mai, 24. september, 22. oktober, 12. november. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. Referat fra felles diakoniutvalgsmøte 

etterlyses. 

 

 

SAK 65/2022 Kirkevalg  

Kirkevalget 2023 gjennomføres 2. helg i september. Nominasjonsfasen 

varer fra høsten 2022 og fram til 31. mars 2023, som er frist for 

innlevering av listeforslag til valgstyret. Det må nedsettes en 

nominasjonskomité. 

 

   Vedtak: 

Det senes e-post til dagens medlemmer med spørsmål om hvem som 

kan tenke seg å være med videre. Svar innhentes før neste AU-møte. 

Forslag til deltakere i nominasjonskomité ble diskutert, og et par forslag 

følges opp. Uansett er det viktig å få med noen litt yngre, og noen som 

ikke er så kjent for oss fra før av. Det er en fordel med en blanding av 

gamle og nye på nominasjonslista. Menighetsrådsvervet kan 

markedsføres som en fin ting å delta i for å bli kjent i lokalmiljøet.  

 

 

SAK 66/2022  Budsjettrevidering 

Budsjettet for 2023 ble tatt opp til revidering.  

 

Vedtak: 

Forslag til revidert budsjett vedtas med følgende kommentarer: 

- Ansvar 400 korrigeres for mottatte OVF-midler på kr. 30.000,- til 

reklame for dåp (kinoreklame mm) og vederlag til tekstilkunstnere. 

- Kirketekstiler: Faktura kommer ikke før i 2023. Budsjettet justeres i 

tråd med dette. 

- Det settes inn utgifter til julekrybbe ute og 50 nye salmebøker til 

Jessheim kirke. 

- Utgifter til kombinasjonsløsning orgel + digital skjerm utenfor 

Jessheim kirke settes ikke inn i år, men vurderes videre. 

- Misjonsprosjektet har vært litt lite i fokus i år. Inntekter og utgifter 

justeres ned. 

- Kirkerotte-teater: Marte Lavik bes om å undersøke muligheter i 

2023, og deretter sjekke med de andre menighetene i Ullensaker om 

de vil være med og spleise på forestillingen.  

- Tweens, Hovin barneklubb og Etter skoletid beholdes i budsjettet 

selv om det per i dag ikke er ressurser til å holde dette i gang. Ny 

vurdering tas i forbindelse med budsjett 2023. 

- Tilskudd til integreringsarbeid for ukrainske flyktninger settes inn 

under ansvar 423 språkkafé. 
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- Utgifter til syverksted settes inn under ansvar 420 diakoni. 

Syverkstedet er et godt tiltak, men menighetsrådet som 

virksomhetsansvarlige burde ha vært tatt med i 

beslutningsprosessen før det ble satt i gang, spesielt i en tid med 

press på de diakonale ressursene i menighetene. 

- Utgiftssiden for kirkemusikk og Voce er høy, men beholdes. For 

Voces del er det jubileumskonsert i november som forklarer 

utgiftssiden.  

- Utgiftssiden for barnekor og knøttekor er også høy, men 

menighetsrådet gir sin støtte til arbeidet med å tilby billig/gratis 

middag. 

- Det er viktig at privatøkonomi ikke setter en stopper for deltakelse i 

barne-, ungdoms- og konfirmasjonsarbeid. Staben bes om å ha et 

våkent øye for dette, og konfirmasjonsavgiften vurderes også.  

    

 

SAK 67/2022  Evaluering av Festival F 

Festival F ble gjennomført helgen 16.-18. september. Evaluering av 

festivalen. 

 

   Vedtak: 

- Det var stor oppslutning og vellykka arrangementer på festivalen, 

og folk var fornøyde og glade. Rast ungdomskveld hadde 50 

ungdommer. Det er viktig med utadrettet arbeid som når nye 

grupper og mennesker, og her treffer Festival F godt. 

- Det hadde vært fint å vite omtrent hvor mange fra Jessheim og 

Hovin som deltok på arrangementene i de andre soknene.  

- Hvis barn og ungdom er målgruppe for festivalen, er det litt rart å ha 

gospelmesse. 

- Planleggingen av festivalen kom seint i gang, og det var 

organisasjonsmessige utfordringer, men det ble ikke merket utad.  

- I år var det ikke salmekveld, og dersom det skal være en 

familiefestival, er det en fornuftig avgjørelse å legge salmekvelder 

primært for voksne utenfor festivalen. 

- Det kan vurderes om Kirkerotte-teateret skal tas inn som en del av 

festivalen. 

- Menighetsrådet ønsker at festivalen skal fortsette. 

 

 

SAK 68/2022 Testamentarisk gave 

Jessheim kirke har mottatt en testamentarisk gave på kr. 85.500,-. 

Kirkevergen ber om tilbakemelding på hva det kan være aktuelt å bruke 

gaven til.  

 

 Vedtak: Menighetsrådet ønsker at beløpet skal gå til kirketekstiler, og 

at det i det fiolette settes inn en merkelapp med hvem gaven er fra. 
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SAK 69/2022  Konfirmanttid og konfirmantopplegg 

Evaluering av konfirmanttiden og konfirmantopplegget i Jessheim og 

Hovin menighet.  

 

Konfirmantansvarlige i menighetene har hatt et møte for å planlegge 

fellestiltak og læringsmål. I år er det planlagt flere fellestiltak på tvers 

av soknegrensene, inkl. to gudstjenester, kveldscup i Alfhallen, 

pilegrimsvandring og aktivitetsdag. Dette er nytt av året. I tillegg er det 

planlagt undervisning i grupper ca. annenhver uke med avslutning i 

kirkerommet. 

    

Det innstilles på at vi lager egen leir med hjelp fra NMSU, slik at vi har 

én stor leir (vinterleiren) sammen med mange andre, og en litt mindre 

og lokal leir som kanskje kan være enklere å være med på. 

    

Vedtak: Menighetsrådet støtter planene og tanken om å redusere 

konfirmantavgiften. Evaluering med spørreskjema el.l. etter 

konfirmanttida bør vurderes. 

    

 

SAK 70/2022  Håpsfest 

Søndag 9. oktober sendes NRK-gudstjeneste fra Jessheim kirke. Etter 

gudstjenesten blir det håpsfest til inntekt for Jessheim og Hovin 

menighets misjonsprosjekt i Liberia og Sierra Leone. På denne dagen er 

det behov for frivillige både til istandsetting (fra kl. 9) og til å stå på 

aktivitetsposter, og til opprydding etterpå. Det er også behov for 

gevinster til basaren og smågevinster/reklameprodukter til lykkehjulet. 

 

Vedtak: Det sendes ut en oppfordring til menighetsrådets medlemmer 

om å melde seg til oppgaver og/eller levere kake/gevinster.  

 

 

SAK 71/2022  Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbøker 

Søndag 23. oktober inviteres 4-åringene til Jessheim kirke. Planlegging 

av gudstjenesten og kirkekaffe. 

 

Vedtak: Det er invitert til kirkekaffe med boller og is. Laila Guttulsrød 

og Steinar Ørum er kirkeverter, og det undersøkes om Else Osnes også 

har mulighet for å bidra. Hvis barnekorene ikke skal være med på 

gudstjenesten, hadde det vært fint om Marte Lavik kan være med og ta 

imot 4-åringene i våpenhuset.  

 

 

SAK 72/2022  Markering av Allehelgen 

Første helg i november er det klart for Allehelgen, med gudstjenester, 

åpen kirke/åpne kirker og evt. lysutdeling. Planlegging av helgen. 

 

Vedtak: Dette gjør vi i forbindelse med Allehelgen: 
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- Lysutdeling på Jessheim stasjon fredag kl. 06.30-09.15. Her trengs 

det et par stykker til som kan være med og delta.. Hvis noen har 

lyst, er det bare å melde seg. 

- Lunsjkonsert/orgelmeditasjon i Jessheim kirke lørdag kl. 13.00 

v/Jorunn Aasen Devold. 

- Åpen kirke Hovin kirke lørdag kl. 13.00-16.00 v/Eva Gullichsen og 

Liv Ødemark-Bocek.  

- Åpen kirke i Hovin kirke før minnegudstjenestene søndag (så snart 

det er noen til stede). 

- Minnegudstjenester i Hovin kirke kl. 17.00 og 19.00 («vanlig» 

gudstjeneste med dåp i Jessheim kirke søndag kl. 11.00).  

 

 

SAK 73/2022  Juletrefest(er) 

Det er planlagt juletrefest(er) 7. og/eller 8. januar 2023, og det har vært 

diskutert om det bør være én felles juletrefest, eller en for familier og en 

for eldre. Innspill fra diakoniutvalg, åpent hus-gruppa og stab ble lagt 

fram i møtet. 

 

Vedtak: Åpent hus-gruppa ønsker å ha en juletrefest for eldre, men av 

kapasitetshensyn planlegger vi én stor juletrefest lørdag 7. januar for 

små og store. Det bør lages en komité med et par stykker fra 

diakoniutvalget pluss en ansatt og en fra Åpent hus (Steinar Ørum kan 

stille). Komiteen vurderer klokkeslett og evt. behov for påmelding. 

 

 

SAK 74/2022  Felles møte menighetsråd/stab 

Det er ønske om å ha et felles møte mellom menighetsråd og stab for å 

sammen tenke litt større og lengre tanker. Hva er visjonen for Jessheim 

og Hovin menighet? Forslag til datoer legges fram i møtet. 

 

Vedtak: Det blir felles møte torsdag 26. januar kl. 18.00. Program 

kommer vi nærmere tilbake til. 

 

 

SAK 75/2022  Eventuelt 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


