
MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 30. august kl. 19.00 i 

storsalen i Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Laila Guttulsrød, Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Liv Ødemark-Bocek, 

Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache, Guro Myrvold, Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug, Erland Helbø 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 55/2022  Godkjenning av innkalling til møte 30. august.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 56/2022  Godkjenning av referat fra møte 7. juni.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 57/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Misjonsalliansen: Videohilsen fra Liberia og Sierra Leone. 

b) Frivilligsentralen: Referat fra årsmøte. 

c) Konsertoversikt. 

d) Nabovarsel Rådhusvegen 4. 

e) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

f) Informasjon om felles diakoniutvalg v/Eva Gullichsen 

 

Vedtak: 

Til punkt d): 

- Sokneprest og adm. leder skal ha et møte med kirkeverge og 

utarbeider event. innspill til planene for Rådhusvn. 4. 

 

Til punkt e): 

- Det meste har startet opp igjen. 

- Radiogudstjeneste søndag 28. august fungerte bra. 

- Statistikk gudstjenester 1. mars – 15. august i 2018, 2019 og 2022: 

Flere på gudstjenester i denne perioden i år. Det kan ha 

sammenheng med at det er flere dåp. 

- Staben er spent på bemanningssituasjonen framover. Kateket-/ 

menighetspedagogstillingen har vært lyst ut, men uten ansettelse 

pga. for dårlig søkergrunnlag. Stillingen skal lyses ut på nytt, 

muligens med ungdomsprest i tittelen i tillegg til 
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kateket/menighetspedagog. En person har fått tilbud på timebasis 

for å delta i konfirmantundervisningen. 

- Åpen leir er gjennomført og gikk veldig bra.  

- Menigheten var til stede på Frivillighetens dag under 

Jessheimdagene. 

 

Til punkt f): 

- Felles diakoniutvalg ble nedsatt før sommeren etter at Hovin 

menighet opplevde bemanningsendringer med en diakonstilling som 

ble trukket inn. De tre gjenværende diakonene fikk i oppgave å se 

på oppgavefordeling og samarbeid med menighetsrådene i et felles 

diakoniutvalg. Det var møte i felles diakoniutvalg 16. juni med to 

representanter fra hvert menighetsråd, i tillegg til diakonene og spr. 

Per-Kristian Bandlien. Det var lagt ned et godt stykke arbeid i 

forkant av møtet, men stemningen på møtet var ikke spesielt 

entusiastisk. Diakonene ser for seg at de har ansvar for enkelte 

aktiviteter, mens frivillige har ansvar for andre aktiviteter. Det ble 

oppfattet som at visjoner og mål var gode, men litt svevende og uten 

konkrete løsninger på utfordringer. 

Det virker i utgangspunktet som merarbeidet og ansvaret er større 

enn det man kan forvente utført av valgte, frivillige medlemmer. 

Nytt forslag fra diakonene skal etter planen sendes ut før 15. 

september. Oppgavene bør være forankret hos ansatte, slik at 

ansatte i samarbeid med frivillige drar i trådene. Ved knapphet på 

ressurser må vi heller vurdere å ikke sette i gang nye 

prosjekter/arrangementer. Kostnadsdelen flyter også litt. Det settes 

inn tiltak som ikke er forankret i menighetsrådene, men der utgifter 

allikevel belastes menighetsrådenes regnskap. 

 

   Tatt til orientering. 

 

 

SAK 58/2022  Festival F 

Festival F går av stabelen helga 16. – 18. september. Hovin 

menighetsråd har delansvar for aktivitetsdagen på Folkvang på lørdag.  

 

   Vedtak:  

Menighetsrådets medlemmer fylte opp ledige vakter. Oversikt sendes 

leder av festivalkomiteen, Jorunn Stokstad. 

 

 

SAK 59/2022  Gullkonfirmanter 

Evaluering av årets markering pluss en prat om hva vi gjør framover. I 

år deltok 15 av 108 konfirmanter. Innskjerping av GDPR-regler gjør det 

heretter vanskeligere å finne fram til oppdatert personinformasjon om 

gullkonfirmantene. 

 

Vedtak: De som kommer, setter stor pris på markeringen. Vi tar en ny 

vurdering neste år når vi ser hvor mange vi klarer å finne 
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kontaktinformasjon til. Det kan vurderes å slå sammen to årskull og ha 

feiringen annethvert år. 

 

 

SAK 60/2022  Regnskap 2. kvartal 

Regnskapet for første halvår legges fram til orientering.  

 

Vedtak: Tatt til orientering. Økonomien er god, og det er ingen store 

overraskelser. Det er budsjettert med bruk av fond til kirketekstiler i 

årets budsjett, men usikkert hvor langt vi kommer i prosessen før nyttår. 

 

 

SAK 61/2022  Eventuelt 

a) Menighetsfest 

Utsettes fra høsten 2022 til 19. januar 2023. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

b) Julekrybbe 

Line Kjønigsen har vært på befaring. Hun lager en skisse som 

presenteres for menighetsrådet, men det er ikke realistisk at innendørs 

julekrybbe kommer på plass før jul i år. Hun har også en utendørs 

julekrybbe som kan lages i år.  

Vedtak: Det gås til innkjøp av utendørs krybbe – enstemmig vedtatt. 

Praktiske utfordringer som snømåking og lager må kunne løses. Liv 

Ødemark-Bocek følger opp.  

Innendørs krybbe tas opp når skisser er på plass.   

 

c) Åpen kirke Allehelgen 

Det er ønske om åpen kirke lørdag i allehelgenshelga. Det er planlagt 

åpen kirke i forkant av allehelgensgudstjenestene på søndagene. 

Allehelgensmarkeringen tas opp som sak i stabsmøte i løpet av 

september.  

Vedtak: Eva Gullichsen og Liv Ødemark-Bocek kan bidra som 

frivillige lørdag, f.eks. kl. 12-15.  

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


