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Protokoll MR-møte 27. august 2020 

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

Type møte: Menighetsrådsmøte 
 

Tid/Sted: Torsdag 27. august 2020, kl 1900-2100 - Kirketunet 
 

Tilstede: Tor Grønvik, Nancy Rønning, Anne Marit Høsteland, Trude Grytbakk, Torfrid Hystad, 
Grethe Schjøll, Liv Hanne Langmoen Almasou 

Forfall: Ståle Kjetil Buraas, Birgitte Hoel-Knai, Karin Krissly, Iver Sunnset 

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

Krohn-Hansen, Ellinor Ihle og Liv Hanne Langmoen Almasou 

  
 
Sak 46/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
  Enstemmig godkjent 

 
Sak 47/20 Prestesituasjonen i Hurdal sogn 
  Prestevikar Liv Hanne Langmoen Almasou orienterte om prestesituasjonen pr i dag 
  Vedtak: 
  Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning  
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 48/20 Konfirmasjoner 2020 (26. og 27. september)  

• Prestevikar Liv Hanne Langmoen Almasou orienterte om årets konfirmasjoner ut fra noen 
felles kjøreregler i prostiet 

• Det vil ikke i år være anledning til å henge korset på konfirmanten, ei heller at presten 
leser bønnekortet som konfirmanten har fått, men konfirmantene får dette i en konvolutt 
som blir satt på salmehylla i benken der konfirmanten skal sitte og presten får en kopi av 
bønnekortet 

• Videre er det i utgangspunktet satt av en benk for pårørende til hver konfirmant. Dersom 
ledig plass bakerst i kirken blir det «førstemanntilmølla» -prinsippet utover det hver 
konfirmant har meldt inn som pårørende. Det må skrives egen navneliste for disse 

• Konfirmantene legger sin kappe i en kurv utendørs etter at de er ferdige 

• Det er en kappe til hver konfirmant. 

• Det er to konfirmasjoner på lørdag og en på søndag i Hurdal kirke. Ingen i Skrukkelia 
kapell i år  

• Koronatiltak blir fulgt 

• Fellesfotografering er avlyst, men det blir anledning til å fotografere privat. 

• Det er to samlinger før konfirmasjonsdagen;  
3. og 10. sept – Kirketunet/Hurdal kirke til undervisning/øving/kappeprøving 

• Arbeidsfordeling: arbeidsliste kommer. Det er MR som utfører de praktiske oppgavene 
denne dagen. 

Vedtak: 
Menighetsrådet tar informasjonen om opplegget for årets utsatte konfirmasjoner til 
orientering. Fordeling av praktiske oppgaver: Arbeidsliste kommer, settes opp av 
menighetsforvalteren. 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 49/20 Oppstart nytt konfirmantkull 20/21 

• Prestevikar Liv Hanne Langmoen Almasou orienterte om planene for undervisningen og 
andre tiltak, så langt de er kommet. 

• Invitasjoner til årets konfirmanter og nettbasert påmelding  

• Pga. smittevern er det satt opp to presentasjonsgudstjenester, 18. og 25. oktober. 

• Hva kan vi videreføre av opplegg rundt konfirmantsamlingene? Bevertning bl.a. 
Vedtak: 
Menighetsrådet tar informasjonen om opplegget for kommende års konfirmantundervisning til 
orientering. Menighetsforvalter undersøker mulighet for å få noen til å ta ansvar for 
bevertning på konfirmantsamlingene slik det har vært de siste årene. 
Enstemmig vedtatt 

 
 
Sak 50/20 Gudstjenestelista september-desember 2020 

Prestevikar Liv Hanne Langmoen Almasou og MR gjennomgikk gudstjenestelista 
  Vedtak: 
  Revidert gudstjenesteliste september – desember 2020  
  Enstemmig vedtatt 
  
 
Sak 51/20 Ofringer i gudstjenestene 

Flere kirker har igjen åpnet for muligheten for å ta imot kontanter ved kirkeofringene. Det er 
også forsøkt i Hurdal kirke på de siste gudstjenestene. Det ble ikke gått rundt alteret, men 
offerkista sto ved utgangen. Noen få benyttet muligheten. Pengene ble talt opp på vanlig 
måte, med spriting av hender før og etter. 
Det har foreløpig ikke vært ofring i de forenklede dåpsgudstjenestene. Det foreslås at det gis 
mulighet også der, på samme måte og til samme formål som i hovedgudstjenesten.  
Vedtak: 
Det gis igjen mulighet til å ta imot kontanter ved ofringer i Hurdal. Smittevernhensyn skal 
ivaretas, både ved ofringen og ved opptellingen. 
Det skal gis mulighet til ofring i egne dåpsgudstjenester, til det samme formål som i 
hovedgudstjenesten. 
Enstemmig vedtatt 

 
 
Sak 52/20 Økonomi – revidert budsjett 

Det er fortsatt ikke kommet regnskapsrapport fra regnskapskontoret.  
Vedtak: 

  Menighetsrådets leder og menighetsforvalter utarbeider regnskapsoversikt for 2019  
  til årsmøtet i samarbeid med regnskapskontoret. De lager også forslag til revidert  
  budsjett for 2020 og sender det til innspill/godkjenning til menighetsrådets   
  medlemmer før årsmøtet. 
  Enstemmig vedtatt 
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Sak 53/20 Menighetens årsmøte 2020 – 20. september, rett etter gudstjenesten 
Menighetsrådet setter opp dagsorden for årsmøtet i den spesielle situasjonen at årsmelding 
og regnskap for 2019 gjelder både for Hurdal sogn og for Hurdal kirkelige fellesråd, mens 
budsjett og planer for inneværende og kommende år gjelder bare menighetsrådets arbeid. 
Hvordan kan vi få til en god kommunikasjon mellom menighetsrådet og de som har valgt 
oss? 

  Vedtak: 
  Det vil bli en gjennomgang av årsmelding, regnskap og budsjett på årsmøtet. Det vil også bli 
  gjennomført en samtale med noen medarbeidere. 
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 54/20 Gullkonfirmanter – gudstjeneste 4. oktober  

Invitasjon er sendt ut fra kontoret med bindende påmelding og gjennomføres så tilnærmet 
tidligere praksis som mulig, men med gjeldende koronarestriksjoner  

  Arbeidsliste for hvem gjør hva; matlevering, klargjøring av Kirketunet, kommer 
  Vedtak: 
  Vi inviterer gullkonfirmanter på samme måte som tidligere.  
  Gjeldende smittevernstiltak gjennomføres etter antall påmeldte. 
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 55/20 Kirkekaffe – høsten 2020 

Følgende søndager og sted ble foreslått og vedtatt; se vedtak: 
Vedtak: 
30. august – i kjerka   (Anne Marit/Odny) 
20. september – årsmøtet  (Nancy/Anne Marit) 
15. november – Kirketunet  (Nancy) 
22. desember – Kirkegløgg i kjerka (Anne Marit) 
Enstemmig vedtatt. 
 

Sak 56/20 Programmet høsten 2020 for Hurdal menighet  
  Vedtak: 

Menighetsrådet takker husgruppa for godt arbeid med arrangementene på Kirketunet, og tar 
Programmet høsten 2020 for Hurdal menighet til orientering, med forbehold om at det kan bli 
nødvendig med endringer underveis. 
Enstemmig vedtatt 

 
Sak 57/20 Takk til tillitsvalgte og frivillige medarbeidere i menigheten 

Menighetsrådet har hatt ønske om en «fest» for frivillige i menigheten, men utsatt det inntil 
videre pga. smittesituasjonen. Vi har så mange frivillige i menighetens arbeid at det sprenger 
kapasiteten på Kirketunet med de gjeldende smitteverntiltakene! Det foreslås at det ikke 
planlegges for noen slik samling nå. Men det er viktig med både takk og oppmuntring til 
medarbeiderne! Og inngangen til et nytt arbeidsår passer godt til det. 
Vedtak: 
Leder og nestleder i menighetsrådet skriver brev til tillitsvalgte og frivillige medarbeidere med 
takk for all innsats og omtanke, særlig i den spesielle tiden vi er inne i. Og med invitasjon og 
forhåpninger om fortsatt samarbeid. 
Enstemmig vedtatt 
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Sak 58/20 Orienteringssaker/referatsaker 

• Protokoll fra menighetsrådsmøtet 28. mai. Godkjent i henhold til vedtak i sak 41/20, og 
utsendt til medlemmene. 

• Stell av og omkring kirkegårdene/gravplassene i Hurdal og Skrukkelia denne sommeren 

• Smittevern, orientering. Se lenke: 
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/513884/name/samlet+smittevernveileder
+for+den+norske+kirke+-+pr.+160620.pdf 

• Utleie av Kirketunet – det har kommet noen forespørsler som blir imøtekommet og 
gjennomføres med gjeldende smittevernregler 

• Konsert 11. oktober med Anders Rønningen flyttes til 18. oktober 

• Ansettelse av kateket i Eidsvoll og Hurdal. Orientering om søkerliste og 
ansettelsesprosessen videre. 

• Møte mellom fellesrådet og Hurdal kommune 5. august om driftsbudsjett 2021 og det 
rullerende investeringsbudsjettet for de fire neste årene. 

• Det er foreslått en omprioritering i investeringsbudsjettet slik at sprinkleranlegg i Hurdal 
kirke utsettes og nytt inngangsparti og annen nødvendig restaurering av Skrukkeli kapell 
prioriteres opp. 

• 100-årsjubileum for Skrukkeli kapell i 2023. Dette er en ekstra motivasjon både for 
menigheten og forhåpentlig også for kommunen for restaurering og vedlikehold.  
Andre sider ved jubileumsmarkeringen må menighetsrådet komme tilbake til seinere. 

• Befaring av tak og taktekking i Hurdal kirke 21. august. 

• Befaring for tilstandsrapport i Skrukkeli kapell 21. august. 

• Hurdalskorets søknad; Julekonsert i Hurdal kirke 22. desember: Slik situasjonen er i dag i 
forhold til gjeldende smittevern, og med tanke på antall personer i kirken er det ikke mulig 
for Hurdalskoret og ha julekonsert i år. Hurdalskoret ved leder har fått skriftlig 
tilbakemelding 

• Berit Burdal m.fl. sin forespørsel om konsert i Hurdal kirke. Hun har fått muntlig 
tilbakemelding på at vi ønsker gjerne en konsert, men kommer tilbake til tidspunktet 
senere, mulig våren 2021, da høstens program i menigheten allerede er lagt. 

• Innspillsmøter om kirkelig organisering: Se vedlagte link fra Kirken.no om 
innspillsmøtene.  Når du har åpnet denne, finner du i tillegg en link til hvor du kan gå inn 
for å følge sendingene digitalt i YouTube. Her har vi faktisk mulighet til å komme med 
innspill. 
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/innspillsmøter%20om%20kirkelig%20organ
isering/ 

  
 Vedtak: 
 Orienteringssaker/referatsaker tas til orientering 
 Enstemmig vedtatt 
 

 
Hurdal, 4. september 2020 
 
Tor Grønvik       Odny Kristine Buraas   
Leder Hurdal menighetsråd     Menighetsforvalter 

mailto:ob376@kirken.no
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/513884/name/samlet+smittevernveileder+for+den+norske+kirke+-+pr.+160620.pdf
https://www.ka.no/_service/300851/download/id/513884/name/samlet+smittevernveileder+for+den+norske+kirke+-+pr.+160620.pdf
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/innspillsmøter%20om%20kirkelig%20organisering/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/innspillsmøter%20om%20kirkelig%20organisering/
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkelig%20organisering/aktuelt/aktuelt/innspillsmøter%20om%20kirkelig%20organisering/

