
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 28. september kl. 

19.00 i aktivitetsrommet i 

Jessheim kirke 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

 

Til stede: Steinar Ørum, Erland Helbø, Arvid Birkelund, Laila Guttulsrød,  

Eva Gullichsen, Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache,  

Guro Myrvold, Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 72/2021  Godkjenning av innkalling til møte 28. september.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 73/2021  Godkjenning av referat fra møte 24. august.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 74/2021 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i Ullensaker kirkelige fellesråd 19. august. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. Ang omorganisering: Prosessen bør ikke ta 

for lang tid, og menighetsrådets representanter i fellesrådet bes om å 

følge opp dette. 

 

 

SAK 75/2021 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerte. 

 

Konfirmasjoner er gjennomført. Noen konfirmanter hadde forfall, så vi 

har seks konfirmanter igjen. Det ligger an til at konfirmasjonen for disse 

blir i januar. Ca. 120 konfirmanter starter opp i neste kull. Marit Sæther 

tar det administrative arbeidet med konfirmantene, og Per-Kristian 

Bandlien tar hovedansvar for gjennomføring. Med seg har han Halvor 

Lindberg (100 % vikariat fram til nyttår som menighetsarbeider). Det er 

engasjert en prestevikar i 60 % fra november til 6. mars på 

prostiprestmidler. Hun skal i tillegg til konfirmantene ta noen 

gudstjenester, begravelser og dåpssamtaler mm. Det vil si at vi på kort 

sikt har løsninger på plass. På lengre sikt er ting usikre.  
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Det skal være storsamling for alle ansatte i fellesrådsområdet 13. 

oktober. 

 

Festival F er vel gjennomført. Det ble en fin helg med tradisjonelt 

opplegg og god innsats fra både ansatte og frivillige. Det skal være 

evalueringsmøte 22. oktober med festivalstyre og kirkeverge. 

 

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 76/2021 Navneendring Hovin menighet. 

Oppfølging av sak 45/2021. Menighetsrådet drøftet videre prosess.  

  

 Vedtak: Begrunnelsen for navneendring sendes til 

navnekonsulenttjeneste (Marit Sæther sjekker), Ullensaker kommune 

og kirkevergen i Ullensaker med ønsket tilbakemelding innen 1. 

desember. Det er naturlig å tenke at menighetsmøtet behandler saken i 

forbindelse med Hovin menighets årsmøte i mars. 

 

 

SAK 77/2021 Budsjettrevisjon 

 Hovin menighets budsjett ble tatt opp til revisjon. Framlagt forslag ble 

godkjent med følgende endringer:  

- 21.000 i tilskudd til frivillig innsats/bortfall av inntekter, tas inn på 

400 tilskudd/gaver fra andre 

- 35.000 i stimuleringsmidler ansvar 447 (ikke 25.000) 

 

Det er fortsatt vanskelig å budsjettere og store usikkerheter forbundet 

med en ny hverdag med økt beredskap. Bruk av pro-versjon av 

programmet Canva tas inn i budsjettet, det samme gjør innkjøp av ny pc 

spesielt med tanke på bruk av power point i kirkerommet. Av andre 

investeringer tas det sikte på å få kjøpt flere puter til Hovin kirke dette 

regnskapsåret, mens de fleste andre planlagte investeringer ikke 

kommer før tidligst neste regnskapsår. Tildelte OVF-midler og 

stimuleringsmidler tas inn i regnskapet, mens inntekter i form av 

takkoffer og leieinntekter reduseres kraftig. Det har blitt samlet inn et 

stort beløp til Åpen leir, og det tas inn i budsjettet. Ressursgruppe for 

inkluderende menighet tas ut av Hovin menighets budsjett, i påvente av 

evt. søknad om tilskudd til dette arbeidet. Det er fortsatt usikkert om 

Hovin barneklubb, Etter skoletid og Tweens kommer i gang i høst, men 

det tas budsjettmessig høyde for det. Abonnement på «Barnas» tas inn 

igjen i budsjettet til barnekorene (trosopplæring i hjemmet). 

 

 Vedtak: Revidert budsjett ble vedtatt med kr. 73.000 i budsjettert bruk 

av ubundne fond.  

 

 Det er ønske om/behov for ny mikser i Jessheim kirke. Det bør inn i 

fellesrådets budsjett. Anslått pris: 60-100.000. Henvendelse om dette 

sendes til fellesrådet v/kirkevergen. Det åpnes for en type spleiselag 

med Hovin menighet. 
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SAK 78/2021 Gudstjeneste 17. oktober med 4-årsbøker og håpsfest 

Søndag 17. oktober er det både utdeling av 4-årsbøker og håpsfest til 

inntekt for Hovin menighets misjonsprosjekt i Liberia. Det er nedsatt en 

egen komité som skal planlegge håpsfesten, men det hadde vært fint å 

ha en fra menighetsrådet med i komiteen. På selve dagen trengs det 

flere frivillige, både til utdeling av 4-årsbøker og til håpsfesten.  

Knøttekoret og barnekoret skal være med på gudstjenesten, og det blir 

bønnevandring. Etterpå blir det kafé med salg av kaffe og kaker, 

bålpanne ute med salg av pølser, kakelotteri, lykkehjul, loddsalg, 

ansiktsmaling, fiskedam, svampekast, hobbyaktiviteter mm. Til 

sammen trengs det ca. 18-19 personer denne dagen.  

 

 Vedtak: Eva Gullichsen, Arvid Birkelund og Laila Guttulsrød kan være 

med pluss Steinar Ørum etter gudstjenesten. Resten av menighetsrådets 

medlemmer tenker og gir beskjed til menighetskontoret. 

  

 Hvis noen har mulighet for å levere gevinster, er det fint (leveres i 

Jessheim kirke).  

 

 

SAK 79/2021  50-årskonfirmanter 

Søndag 10. oktober feires 50-årskonfirmantene først i gudstjenesten i 

Hovin kirke og så med festsamvær i Jessheim kirke.  

 

 Vedtak: Laila Guttulsrød er i Jessheim kirke fra kl. 11.00. Guro 

Myrvold og Steinar Ørum kommer etter gudstjenesten i Hovin kirke. 

Mat og kaker er bestilt og blir levert i Jessheim kirke kl. 12.00, og 

ansatte sørger for innkjøp for øvrig og borddekking. 

 

 

SAK 80/2021  Markering av Allehelgensdag. 

I forbindelse med Allehelgen kjører Den norske kirke kampanjen 

Førstehjelp ved sorg. I Hovin kirke skal det være to 

allehelgensgudstjenester (kl. 17 og kl. 19). Det hadde vært fint med 

Åpen kirke i løpet av helgen.  

 

Vedtak: Allehelgensmarkeringen tas først opp i stabsmøte, og settes 

opp som sak på neste stabsmøte. Mulige tiltak i tillegg til 

minnegudstjenester og lunsjkonsert i Jessheim kirke: åpen kirke og 

lysutdeling på stasjonen/i kirken.  

 

 

SAK 81/2021 Lunsjkonserter 

Lørdag 2. oktober og lørdag 6. november skal det være lunsjkonserter i 

Jessheim kirke. 2. oktober er det konsert med Randi Anita Jacobsen og 

Jorunn Aasen Devold, og 6. november er det Haydn-konsert med kor, 

solister og musikere.  
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Vedtak: Marit Sæther sjekker med noen som ikke var til stede på 

møtet, vedr. 2. oktober. Steinar Ørum representerer Hovin menighetsråd 

6. november.  

 

 

SAK 82/2021  Salmetavle Jessheim kirke 

Det er ønske om å få i stand en salmetavle i Jessheim kirke heller enn å 

bruke power point med salmenumrene. Vi har fortsatt tallene fra den 

gamle kirken, og ett alternativ er å få satt hvite stifter i veggen som 

tallene kan henges på, og slik at det også kan vises power point når det 

er ønske om/behov for det.  

 

Vedtak: Søknad sendes kirkevergekontoret med skisse/fotografi av 

veggen der salmetavlen skal plasseres. Ønsket plassering: til høyre for 

der power point-bildet vises. 

 

 

SAK 83/2021  Eventuelt 

a) Kirkekaffe/kirkeskyss 

Det har kommet spørsmål om vi nå kan starte med kirkekaffe og 

kirkeskyss igjen. 

Vedtak: Hvis det er praktisk mulig, starter vi allerede til søndag og 

følger ellers planen framover. 

 

b) Menighetsfest 

Det blir menighetsfest i Jessheim kirke 21. oktober med musikk og 

andre innslag v/ansatte. Det hadde vært fint å legge til rette for en prat 

etterpå med kaffe og kaker.  

Vedtak: Tatt til orientering. Eva Gullichsen, Laila Guttulsrød og Guro 

Myrvold kan bake.  

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


