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Protokoll  
Møte innkalt av:Odny Kristine Buraas (sekretær) 
på vegne av Tor Grønvik (leder) 

Type møte: Menighetsrådsmøte 
 

Tid/Sted: Torsdag 28. mai 2020, kl 1900-2100 - Kirketunet 
 

Tilstede: Tor Grønvik, Anne Marit Høsteland, Birgitte Hoel-Knai, Grethe Aasen Schjøll, Ståle Kjetil Buraas, 
Nancy Rønning, Trude Iren Trondsen Grytbakk (1.vara) Iver Sunnset, Liv Krohn-Hansen 

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

 
 
 
Sak 34/20 Godkjenning av protokoll, MR-møte 30. april 2020 – videomøte (nettmøte) 
  Enstemmig godkjent 
   
Sak 35/20 Godkjenning av dagens møteinnkalling 
  Enstemmig godkjent med tillegg av sak 44/20 og 45/20 
 
Sak 36/20 Økonomi 

Det var ikke kommet regnskapsrapporter for 1.kvartal fra regnskapskontoret til møtet. 
Når regnskapsrapportene kommer sendes disse ut til rådsmedlemmene og andre som skal 
ha dette. Rådsleder refererte fra Fellesrådets møte om soknets økonomiske tilstand i grove 
trekk. 
Vedtak: 
Menighetsrådet tar saken til orientering 
Enstemmig vedtatt 

 

Sak 37/20 Økonomiutvalg for Hurdal menighet 
  Det bør arbeides med å styrke økonomien i menigheten. 
  Vedtak: 
  Det oppnevnes et økonomiutvalg for Hurdal menighet. 

Mandat: 
Økonomiutvalget oppnevnes av menighetsrådet for rådets valgperiode. Det har fire 
medlemmer. Utvalget skal: 

• Foreslå og ta initiativ til inntektsbringende aktiviteter i menighetens regi. 

• Følge opp den etablerte givertjenesten for Kirketunet: Kontakt og oppfølging av 
eksisterende givere. Verve nye givere. 

• Kirkeofringer i en ny tid:  
- Hvordan kan overgangen til digitale betalingskanaler gjøres mest mulig trygg og 
effektiv?  
- Hvilke endringer/tilpasninger bør gjøres? 
- Hvilke muligheter innebærer denne overgangen for å øke gaveinntektene til 
menigheten. 

• Legge fram forslag for menighetsrådet til budsjett for drift, vedlikehold og investeringer 
for Kirketunet. 
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• Følge med på muligheter for å søke eksterne midler til ulike prosjekter i menighetens 
regi, og komme med innspill til menighetsrådet om dette. 

• Det skal føres kortfattede referater fra utvalgets møter. Disse sendes menighetskontoret. 
 

Arbeidsutvalget får fullmakt til å oppnevne medlemmer ut fra drøftingen i menighetsrådet. 
Utvalget kan foreslå justeringer i mandatet. 
Enstemmig vedtatt 

 

Sak 38/20 Smittevernveileder 
Det er kommet smittevernveileder som skal brukes i Hurdal kirke og Skrukkeli kapell. 
Vedlagte vedlegg til møteinnkallingen. Veilederen og praktiske konsekvenser av denne ble 
gjennomgått i møtet. Aktiviteten på Kirketunet tilpasses smittevernveileder for diakonale 
samlinger og andre arrangementer i menigheten.  
Vedtak: 
Menighetsrådet tar Kirkerådets smittevernveiledere til orientering og tilpasser menighetens 
aktiviteter til disse. 
Enstemmig vedtatt 

 
Sak 39/20 Diakoni 

Diakon i Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellesråd, Vegar Berntsen, meldte forfall til møtet, men 
kommer på neste møte og sier litt om hva diakoni er, og om diakoniplan og diakonalt arbeid i 
menigheten.  

  Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte 
Enstemmig vedtatt 

 
Sak 40/20 Innspill til Fellesrådet – økonomiske tiltak; Hurdal kirke og Skrukkeli kapell 

Søknad fra Ressursgruppa v/Trude Grytbakk om midler til fjerning/bortkjøring av røtter og 
planering/såing til nytt gress ved gjerdet øst på kirkegården. Dette vil både bli pent og lette 
arbeidet for grasklipping. Ressursgruppa har allerede fjernet busker, kvist og kvas og trær. 
Det søkes også om midler til nytt gjerde evt. reparasjon  
Vedtak: 
Hurdal menighetsråd søker Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd om ressurser til å ferdigstille 
arbeidet langs kirkegårdens østgrense og områder nært knyttet til. Ansvarsforhold må 
avklares.  
Enstemmig vedtatt 

 
Sak 41/20 Godkjenning av menighetsrådets protokoller 

Med godkjenning i neste møte går det lang tid før vi har en offisiell protokoll. Det foreslås at 
medlemmene får en ukes frist for eventuelle tilbakemeldinger til mottatt forslag til protokoll. 
Dersom det ikke kommer tilbakemeldinger om uenighet, anses protokollen som godkjent og 
underskrives av menighetsrådets leder og menighetsforvalter.  
Vedtak: 
Menighetsforvalter lager forslag til protokoll som sendes de som var til stede på møtet. 
Deltakerne gis en ukes frist for eventuelle tilbakemeldinger til protokollen. Protokollen anses 
etter dette som godkjent og signeres av menighetsrådets leder og menighetsforvalter. 
Godkjent protokoll sendes rådets medlemmer og varamedlemmer, og andre som skal ha den. 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 42/20 Gudstjenestelista for 2020 

Revidert gudstjenesteliste ble gjennomgått. Den er oppdatert så langt vi har oversikt. Inntil 
fast vikar for soknepresten er på plass, er prost Liv Berg Krohn-Hansen ansvarlig prest i 
Hurdal. Hun deltok på møtet og informerte bl.a. om vikarsituasjonen og prestetjenesten i 
Hurdal det kommende året.  
Vedtak: 

  Revidert gudstjenesteliste tas til orientering  
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 43/20 Orienteringssaker 

• Av smittevernhensyn oppfordres det til minst mulig bruk av kontanter, bl.a. i forbindelse 
med ofringer. Vi har fått ferdig trykte klistremerker (gratis fra DnB) med QR-kode til vårt 
Vippsnummer. Dette er levert ut til begge kirkene (kirketjenerne) og Kirketunet 

• Det er etterspurt om det er mulig å få glassplate over alterdukene i Hurdal kirke for å 
spare dukene for unødvendig skitt som stearin og annet søl. Kirkeverge og driftsleder 
undersøker dette. 

• Vedlagt følger Husstyrets forslag til høstprogrammet på Kirketunet 2020. Jf. sak 31/20 på 
forrige møte. Det tas sikte på at programmet er ferdig skrevet i «folder» til første møte 
etter ferien. 

• Undertegnede har undersøkt muligheten for å få laget navneskilt til Kirketunet med 
driftsleder i Fellesrådet (det er en i staben som er flink til å lage likt og ulikt) og han 
kommer tilbake med svar. Dette kostes av Hurdal menighetsråd. Vedkommende som er 
spurt tok ikke på seg oppgaven med å lage navneskilt til Kirketunet. 

• Dugnaden på kirkegården før 17. mai 
Dette må vel sies som 10-årets beste oppslutning (og kanskje enda lengere).. Det ble 

registrert 31 stykker. Flott innsats og så mye positivitet       

• Hurdal menighet har mottatt kr 6000,- fra Bufdir til samlivskurs.i 2020. Det er søkt om 
utsettelse pga koronasituasjonen for gjennomføring av kurset til høsten 2021.Søknaden 
er godkjent med frist for innrapportering 30. november 2021 

• Hurdal menighet fikk avslag på søknaden om støtte til konfirmantleiren for vanskeligstilte 
i Hurdal kommune. 

• Ny rentesats fra KLP på lånet til Kirketunet – 1.410, justert ytterligere til 0,950 effektiv 
rente. 

• 17. maigudstjenesten som ble spilt inn i Hurdal kirke og lagt ut digitalt på flere arenaer 

må vi vel si oss fornøgd med, mange positive tilbakemeldinger og visninger       

• Det meldes behov for å flytte oppslagstavla vekk fra Hurdal kirkes inngangsparti/port, og 
få en mykere overflate for oppslag. 

• Rådsleder refererte fra siste Fellesrådsmøte 

• Fellesrådet utbetaler møtegodtgjørelse for menighetsrådsmøtene 
 

Vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 44/20 Investeringsbehov de nærmeste årene 

Forslag til investeringsbehov for 2020 er beskrevet i eget saksdokument som menighetsrådet 
har fått tilsendt. 
 Vedtak: 
Menighetsrådet tar til etterretning innmeldt behov til Hurdal kommune for 2020-2023 fra 
tidligere Hurdal kirkelige fellesråd, og at det ikke bør endres nå. Menighetsrådet tar i tillegg til 
etterretning kirkevergens endringsforslag for 2021 -2024, og anbefaler at det godkjennes av 
Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd, før innsending til Hurdal kommune. 
Enstemmig vedtatt 

 

 
Sak 45/20 Møteplan høsten 2020 
Vedtak:   

Møtedag / dato - Kirketunet Bevertning Åpning  AU - kontoret 

Torsdag 27. august  Tor Tirsdag 18. august 

Torsdag 08. oktober  Anne Marit Torsdag 24. september 

Torsdag 26. november  Iver Torsdag 12. november 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 
Hurdal, 29. mai 2020 
 
Tor Grønvik        Odny Kristine Buraas 
Leder Hurdal menighetsråd       Menighetsforvalter   
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