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

Type møte: Menighetsrådsmøte 
 

Tid/Sted: Torsdag 26. november 2020, kl 1900-2100 – Kirketunet  
 

Tilstede: Tor Grønvik, Anne Marit Høsteland, Birgitte Hoel-Knai, Nancy Rønning, Trude Iren Trondsen 
Grytbakk (1.vara) Iver Sunnset, Karin Krissly, Liv Hanne Langmoen Almasou digitalt - sak 77/20 

Forfall: Grethe Aasen Schjøll, Ståle Kjetil Buraas 

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

Krohn-Hansen, Ellinor Ihle og Liv Hanne Langmoen Almasou 

 
 
Sak 68/20 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 Vedtak: 
 Møteinnkalling og saksliste godkjennes, med tillegg av sak 77/20 om konfirmantarbeidet. 
 Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 69/20 Gudstjenester/kirkelige handlinger - smittevern 
 Oppdatert smittevern tilsier at det ikke skal være nattverd, lystenning ved globen, kirkekaffe, 

Det skal være minst mulig bevegelse (sitte mest mulig i ro) i Kirkerommet. Gjeldende 
smittevernstatus ble gjennomgått i møtet. 

 Forslag til vedtak: 
 Menighetsrådet tar informasjon om oppdatert smittevern til orientering. Rådsleder tar kontakt 

med kommuneoverlegen ang konserten i Hurdal kirke 17. des., og også om eventuelle 
konsekvenser for Hurdal i lys av politisk vedtak i Eidsvoll kommune der tillatte maksantall i 
gudstjenester er 20 stk pr i dag inkl ansatte og frivillige.  

 Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 70/20 Regnskap per 3. kvartal 
 Foreløpig regnskrapport for driftsregnskapet i 3. kvartal 2020 med opprinnelig og revidert 

budsjett for 2020 ble gjennomgått. 
 Vedtak: 
 Menighetsrådet tar regnskapsrapporten til etterretning. 
 Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 71/20 Budsjettforslag for 2021  
 I sak 64/20 på forrige møte ba menighetsrådet om å få framlagt forslag til budsjett for 2021 

på neste møte. Vi er fortsatt i vårt første år med bare menighetsrådsregnskap (uten 
fellesrådspostene) og dette året er atypisk av flere grunner. Rådsleder foreslår derfor at 
vedtak om budsjett fattes på det første møtet i 2021.  

 Vedtak: 
 Forslag til budsjett for 2021 legges fram på første menighetsrådsmøte 2021. 
 Enstemmig vedtatt 
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Sak 72/20 Ofringer 2021 
 Gudstjenesteliste for 2021 med forslag til ofringer for første halvår 2021 ble gjennomgått. 

Forslaget tilsikter omtrent samme fordeling som i 2020 mellom ofringer til formål i Hurdal 
menighet og eksternt. 

 Vedtak: 
 Menighetsrådet vedtar forslaget til ofringer for første halvår i 2021. 
  Enstemmig vedtatt 
 
Sak 73/20 Høring fra Kirkerådet om kirkevalgene i 2023 
 Kirkerådet har sendt noen spørsmål om eventuelle endringer for det neste kirkevalget til 

høring. I høringsdokumentet vises det samtidig til at spørsmålene om valgordning er ett av 
temaene i den store utredningen om ny kirkeordning som pågår nå. Framdriftsplanen for den 
tilsier at eventuelle endringer i valgordningen først vil gjøres gjeldende for kirkevalget i 2027. 
Som et ledd i denne prosessen vil menighetsrådet få senere få utredningen til uttalelse. 

 De siste valgene har det vært hyppige endringer i ordningene for valg til menighetsråd og 
bispedømmeråd/kirkemøte. Mange velgere, og folk som har valgt å ikke stemme, har 
oppfattet reglene som vanskelige å forstå. 
Menighetsrådets leder foreslår at det sendes et høringssvar der hovedsaken er å gjøre minst 
mulig av endringer til det neste valget. Både for å unngå ny usikkerhet ved valget, og for å 
binde opp minst mulig før den store debatten om ny kirkeordning. 

 Vedtak: 
 Hurdal menighet sender høringssvar til Kirkerådet om kirkevalget i 2023 i samsvar med 

menighetsrådsleders forslag. 
 Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 74/20 Møteplan for menighetsrådet våren 2021 
 Da menighetsrådet også var fellesråd, var det til vanlig møte hver måned. Med fellesrådet 

sammen med Eidsvoll er behovet noe mindre. Det ble vedtatt å holde fire MR-møter våren 
2021 i tillegg til årsmøte. Møtene blir fortsatt på torsdager kl 1900 på Kirketunet (så langt 
smittevernet tillater det). AU-møter holdes fast 14 dager før MR-møtene. I tillegg kan det 
innkalles til AU-møter ved behov.  

 Vedtak: 
 Møteplan for Hurdal menighetsråd våren 2021. 
 Torsdag 28. januar kl 1900 Kirketunet  
 Torsdag 11. mars kl 1900 Kirketunet 
 Torsdag 08. april kl 1900 Kirketunet 
 Torsdag 27. mai kl 1900 Kirketunet 
 Årsmøte søndag 18. april rett etter gudstjenesten, på Kirketunet 
 Det kan i tillegg innkalles til AU-møter ved behov.  
  Enstemmig vedtatt 
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Sak 75/20 Dåp ut 2020 og 1. halvår 2021 
 Erfaringer med deltakere i gudstjenestene og antall personer i dåpsfølgene tilsier at flere av 

dåpshandlingene som nå har vært i egne dåpsgudstjenester, ville kunne vært avviklet i den 
ordinære gudstjenesten uten å komme i konflikt med det maksimale deltakerantallet på 50 
personer. Dåp i hovedgudstjenesten er ønskelig for å markere dåpen som en handling for 
hele menigheten. Det vil også være enklere med tanke på tidsbruk for både ansatte og 
frivillige medarbeidere. 

 Vedtak: 
 Menighetsrådet vedtar primært muligheten for å ha dåp i ordinær gudstjeneste, med inntil to 

dåp med maks antall 10 personer pr dåpsfølge i tillegg til dåpsfamilien. Ved én dåp 20 
personer i dåpsfølget i tillegg til dåpsfamilien. Dette er i forhold til koronarestriksjonene. 
Dersom det skulle bli ytterligere innstramminger, må dette tas stilling til da. Blir det endringer 
som tilsier normal drift igjen, opphører dette vedtaket og det blir ordinære gudstjenester med 
dåp. 

 Enstemmig vedtatt 
 
 
Sak 76/20 Valg av leder og nestleder 
 Menighetsråd skal velge leder og nestleder for ett år av gangen. Fra regler for 

menighetsrådenes virksomhet: 
 «Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant 

sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, 
kan unnslå seg valg for det følgende år.» 

 Det ble foreslått at menighetsrådet vedtar muntlig valg, slik det har vært praktisert tidligere. 
Det var ingen innsigelser mot dette. 

 Vedtak:  
 Tor Grønvik gjenvelges som leder og Anne Marit Høsteland som nestleder i menighetsrådet. 
 Enstemmig vedtatt 
 
 

Sak 77/20 «Hjemmeleir» for konfirmantene vinteren 2021 
 Dette året har vi 17 konfirmanter i Hurdal menighet. Det aktuelle årskullet i Hurdal er på 22. 

Konfirmantprest Liv Hanne Langmoen Almasou informerte om konfirmantarbeidet så langt og 
planer videre. Konfirmantleiren Hekta, som vi har tilbudt konfirmantene de siste årene, er 
avlyst dette året på grunn av smittesituasjonen. I stedet planlegges det for en «hjemmeleir» 
her i Hurdal helga 19.-21. februar, med Kirketunet som base. 

 Vedtak: 
 Menighetsrådet takker for godt arbeid for konfirmantene så langt, under krevende forhold. 

Menighetsrådet vil dekke utgiftene til måltider under «hjemmeleiren» og utgifter til nødvendig 
materiell. Menighetsrådet vil også bistå med å skaffe noen frivillige medhjelpere til 
arrangementet. 

 Enstemmig vedtatt 
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Sak 78/20 Orientering/referatsaker 

• I samråd med diakon Vegar Berntsen er saken om diakoni i Hurdal menighet utsatt til 
smittevernreglene gjør det enklere. 

• Konsert 17. desember – «Jula Heme» med Gihle, Petersen og Erstad kan arrangeres i 
Hurdal kirke med inntil 50 besøkende (40 nede og 10 på galleriet). Det tas ikke husleie 
av konsertarrangører i år. Arrangementet vil bli lagt ut på menighetens hjemmeside og 
facebookside. Billettbestilling på nett administreres av arrangøren. Her sjekker rådsleder 
med kommuneoverlegen i forhold til oppdaterte koronarestriksjoner 

• Utredningen om utvidelse av Kirketunet med kontorer for menigheten. Rådsleder 
orienterte om arbeidet siden sist. 

• Biskopen har innvilget utsettelse til 1. oktober 2021 for vedtak om justeringer i den lokale 
ordningen for gudstjenester. 

• Tor Grønvik er valgt til nestleder i Eidsvoll og Hurdal kirkelig fellesråd for 2021. Einar 
Andreas Øvreness fra Eidsvoll menighet ble gjenvalgt som leder. 

• Økonomiutvalg: Rådsleder tar opp igjen saken på nyåret 

• Julegudstjenestene – julaften kl 1200, kl 1400 og kl 1600. Gudstjenesten kl 1400 
strømmes. Det er påmelding til gudstjenestene. 

• Åpen kirke – ansatte (diakon/menighetsforvalter) tar tre tirsdager i forb med jula (22. og 
29.des og 5. januar) Frivillige melder seg dersom noen av de kan en av disse tirsdagene 
fra 1800-1900. Hvis ikke avsluttes kvelden kl 1800. 

• Teppe Hurdal kirke. Det vil bli en befaring med aktuell leverandør, med pristilbud på nytt 
teppe eller mulig reparasjon av det som allerede er. 

 Vedtak: 
Menighetsrådet tar orienteringer og referatsaker til orientering med de forslag og endringer 
som er gjort i møtet. 
Enstemmig vedtatt 

 
 
 
Hurdal, 27. november 2020 
 
Tor Grønvik       Odny Kristine Buraas 
Rådsleder       Menighetsforvalter /sekretær 
   

mailto:ob376@kirken.no

