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Møtereferat 

Møte innkalt av :Odny Kristine Buraas 
(sekretær) på vegne av Anne Marit Høsteland 
(nestleder) 

Type møte: Menighetsrådsmøte 
 

Tid/Sted: Torsdag 30. januar 2020, kl 1900-2100, Kirketunet 
 

Tilstede: Anne Marit Høsteland, Birgitte Hoel-Knai, Nancy Rønning, Trude Iren Trondsen Grytbakk (1.vara) 
Hilde Kristine Sando Modalsli, Olav Vold (3.vara), Eva Berg Knai (4.vara), Iver Sunnset 

Forfall: Tor Grønvik, Grethe Aasen Schjøll, Ståle Kjetil Buraas,  

Kopi referat sendt: Varamedlemmer, Lill-Tove Klingenberg, Irén H. Sandviken, Wenche Nilsen og 
Ellinor Ihle 

 
 
Sak 01/20 Godkjenning av referat og innkalling 
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner referat og innkalling, med saker meldt inn ved møtets begynnelse.  
Enstemmig godkjent 
 
Sak 02/20 Budsjett 2020 
Et utkast ble lagt fram i møtet da regnskapet ikke var ferdig fra Regnskapskontoret 
Vedtak: Framlagte forslag med informasjon tas til etterretning. 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 03/20 Søknad om fritak fra verv i Hurdal menighetsråd 
Det har kommet inn en søknad fra et varamedlem om fritak fra verv i Hurdal menighetsråd for hele perioden. 
Begrunnelsen er jobbrelatert. Søknaden og dokumentasjonen ble lagt fram i møtet. 
Vedtak: Menighetsrådet innvilger fritaket ut fra søknad og dokumentasjon 
Birgitte Hoel-Knai tar vervet med menighetsbladet. Menighetsrådet ønsker varamedlemmet lykke til.  
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 04/20 Konfirmantleiren HEKTA – Lillehammer 

 Det ble fem påmeldte konfirmanter fra Hurdal til årets konfirmantleir.  

 Det er grunn til å stille spørsmål om hvorfor så få melder seg på av årets kull.  

 Hva kan vi gjøre med dette på sikt? Hvor trykker skoen? 
Vedtak: Saken utsettes til februarmøtet (etter at Hektaleiren er gjennomført) 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 05/20 Menighetens årsmøte 2020 
Fastsetting av dato: forslag til dato: 15. mars eller 19. april 2020 
Vedtak: Menighetsrådet vedtar dato for menighetens årsmøte i februarmøte, da det er mulig for mer info i 
forbindelse med regnskapet for 2019.  
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 06/20 Evaluering av menighetens og søndagsskolens juletrefest 5. januar 2020 
Det var fullsatt sal. Fint program. Kunne det vært gjort noe for å få den eldre generasjonen til å komme? Kan 
det sies noe om dette på de ulike arrangementene på Kirketunet, oppfordre til å komme. 
Menighetsrådet ønsker at det kan bli en tradisjon. Positiv tilbakemelding også fra søndagsskolen. 
Vedtak: Menighetsrådet går inn for at dette videreføres i samarbeid med søndagsskolen. 
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Enstemmig vedtatt  
 

Sak 07/20 Konserter i Hurdal kirke 

Det ble drøftet litt fram og tilbake hvordan det skal løses praktisk når menighetsrådet ønsker å arrangere 

konserter i kirkene med de frivillige som ansvarlig for de ulike oppgavene. Opp- og igjenlåsing, rydding, 

slukke alle lys, bruk av levende lys; minst mulig, brannvakt/ansvarlig. Husk å sette på alarm. Det er viktig at 

ansvarlig har kjennskap til eller får en liten snutt med opplæring/gjennomgåelse av rutinene.  

Vedtak: Et medlem fra Hurdal MR tar ansvar for opp- og igjenlåsing samt er brannansvarlig. Dette kan rullere. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 08/20 Oppslagstavla foran Hurdal kirke 

- Flytte den til venstre side for inngangsporten 

- Sette den på skrå slik at den skjermes litt for vær og vind (nord) 

- Det som skal henge lenge oppe, bør lamineres 

- Fjerne den gamle 

Vedtak: Saken utsettes til våren 
Enstemmig vedtatt 
 
Sak 09/20 Salg av stoler  

Hurdal menighetsråd har fått en forespørsel fra Aina Lauritsen, Liv i leire m.fl. om å få kjøpt de stolene som 

ikke lenger er i bruk i Hurdal kirke. Disse har vært stuet vekk i flere år (på loftet) og opptar bare plass.  

Vedtak: Stolene selges til kafèdrift på gamle Coop hvor Liv i leire med flere starter opp med aktiviteter. 

Stolene selges til kr 50,- pr stk, som faktureres fra menighetskontoret og settes inn på menighetens konto. 

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 10/20 Kirkekaffe våren 2020 

Vedtak: Kirkekaffe er satt opp i gudstjenestelista;  

 16. februar Hurdal kirke   Grethe Schjøll 

 1. mars  Kirketunet  Nancy Rønning 

 12. april  Hurdal kirke   ? 

 3. mai  ? dåpsselskap 1.pri  ? 

 21. mai  Hurdal krk / Skrukkeli kap ? 

Kirkekaffe i kjerka; Det settes opp to bord i lekekroken når det er kirkekaffe i kjerka. Bordene oppbevares på 
loftet når de ikke er i bruk.  
De som er satt opp på kirkekaffe må bytte innbyrdes eller spørre noen andre hvis det ikke passer med 
oppsatte dato.  
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Sak 11/20 Omvisning Hurdal kirke / Skrukkeli kapell 
Historielaget har kommet med en forespørsel om det er mulig å få til omvisninger i Hurdal kirke og Skrukkeli 
kapell i forbindelse med et oppsett/orientering om kulturverdige bygg osv i Hurdal. De ønsker å ha kontaktinfo 
til Hurdal kirkekontor for å kunne gjøre avtaler om dette. 
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Vedtak: Det er helt greit at Historielaget v/museumsutvalget legger inn info med kirkekontorets 
telefon/åpningstid slik at det kan være en mulighet for å få omvisning i Hurdal kirke / Skrukkeli kapell, hvis 
ønskelig. Her bør det settes opp en liste på hvem som kan tenke se å være «guide», som må spørres først og 
nøkkel lånes ut fra kontoret når det er aktuelt, som også leveres inn igjen til kirkekontoret 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
Sak 12/20 Referat/orienteringssaker 

 Gudstjenesteutvalget; mandat 

 Utvalgsstrukturen 2020, saken utsettes 

 Valg av leder i Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellesråd; Hurdal har tidligere informert kirkeverge  
Lill-Tove Klingenberg at valgte medlemmer fra Hurdal, til det nye fellesrådet ikke ønsker noen 
lederrolle i oppstartfasen, og går inn for Einar Andreas Øvrenes, tidligere nestleder i Eidsvoll kirkelige 
fellesråd.  

 Valg av medlem i administrasjonsutvalget; Tor Grønvik  

 Justert gudstjenesteliste 

 Lånesøknad – KLP vedr Kirketunet; det gjenstår et par formaliteter før lånet kan flyttes fra Toten 
Sparebank til KLP Banken. Gjeldsbrev og garanti er imidlertid undertegnet og oversendt KLP 
Banken. Mer detaljert info legges fram i møtet.  
I etterkant av møtet har Hurdal MR mottatt avregningsbrev og gjeldsbrevlån for ovennevnte 
lån.  

 «Orientering om forsøk med felles kirkelig fellesråd for Eidsvoll og Hurdal» er sendt til Hurdal 
kommune fra rådsleder i Hurdal MR  

 Trosopplærer Aase Kristine Norlund startet opp med babysang og småtrolltrall onsdag 29. januar i 
Hurdal menighet, Kirketunet/Hurdal kirke. Hun vil også være på kirkekontoret i Hurdal på onsdager i 
denne forbindelse. Vi ønsker henne velkommen  Hun presenteres i gudstjenesten 1. mars 2020. 

 Det er sendt ut gudstjenesliste med medliturger og kirkeverter til alle aktuelle, til og med juni 2020, 
samt navneliste med kontaktinfo  

Vedtak: Menighetsrådet tar referat/orienteringssakene til etterretning 
 
 
 
 
 
Hurdal, 3. februar 2020 
 
Anne Marit Høsteland     Odny Kristine Buraas 
Nestleder Hurdal menighetsråd    sekretær Hurdal menighetsråd 
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