Protokoll

Møte innkalt av:Odny Kristine Buraas (sekretær) Type møte: Menighetsrådsmøte
på vegne av Tor Grønvik (leder)
Tid/Sted: Torsdag 30. april 2020, kl 1900-2100 – Nettmøte - Teams
Tilstede: Tor Grønvik, Anne Marit Høsteland, Birgitte Hoel-Knai, Grethe Aasen Schjøll, Nancy Rønning, Trude
Iren Trondsen Grytbakk (1.vara) Iver Sunnset, Hilde Kristine Sando Modalsli
Forfall: Ståle Kjetil Buraas

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

Sak 25/20

Godkjenning av protokoll, MR-møte 27. februar 2020
MR-møte 26. mars ble avlyst grunnet koronapandemien.
Det ble sendt ut et referat fra AU-møte 24. mars 2020
Protokoll fra MR-møte 27.02.2020 enstemmig godkjent

Sak 26/20

Godkjenning av dagens møteinnkalling
Møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent med tillegg av sak 33/20

Sak 27/20

Økonomi
Koronasituasjonen skaper usikkerhet om menighetens økonomi, særlig om inntektene.
Det ble redegjort nærmere i møtet.
Vedtak:
 Menighetsrådet tar informasjonen om økonomiske konsekvenser av
koronasituasjonen til orientering.
 På grunn av usikkerheten om økonomien søker menigheten Klp om ett års
avdragsfrihet for lånet til Kirketunet.
 Det tas sikte på å legge fram et revidert budsjett for 2020 til menighetens årsmøte.
 Med avlyste gudstjenester har også kirkeofringene falt bort. Menighetsforvalter og
menighetsrådets leder får fullmakt til å lage og gjøre kjent en mulighet for kirkeofring
via internett og Vipps. Det skal tas sikte på å opprettholde den fordelingen mellom
ofringer til eget arbeid og eksterne mottakere som ligger i gudstjenesteplanen for året
og det foreløpige budsjettet
 På grunn av usikkerheten om økonomien bør utgifter som ikke er strengt nødvendige
utsettes
Enstemmig vedtatt

Sak 28/20

Søknad om avdragsfrihet i 1 år fra dags dato på lånet for Kirketunet
Søknad sendt KLP med begrunnelse i inntakstap i forbindelse med både leieinntekter og
ofringer til Kirketunet da dette utgår inntil videre på grunn av koronapandemien.
Følgende svar fra KLP:
«Hurdal sokn innvilges 1 års avdragsfrihet på lånet i KLP Banken fra og med i dag.
Avdrag pr 03.05 behøves ikke betales. Dere vil få en egen mail om dette fra vår
låneadministrasjon også, hvor de informerer om det sendes ut ny faktura eller ikke.
Tlf. 63 96 52 20 E-post: ob376@kirken.no Org.nr.: 976986989

Det er ikke sikkert dere får oversendt en ny avdragsplan allerede i dag, det kommer
an på hvor mye låneadministrasjon har å gjøre. Uansett vil dere få dette innen kort
tid.
Avdragsfriheten gis slik at gjenværende løpetid på lånet opprettholdes.
Gjenværende terminer blir dermed høyere enn tidligere, for å ta høyde for den
kortere avdragstiden.
Dersom dere også skulle ønske avdragsfrihet på lånet ved en senere anledning er
det rom for det i garantivedtaket fra kommunen, men løpetiden vil også da
opprettholdes. For å øke eventuell løpetid på lånet, må det fattes et nytt vedtak fra
kommunestyret om dette»
Vedtak:
Hurdal sokn søker KLP Banken om avdragsfrihet på lånet til Kirketunet for ett år fra og med
dags dato med de betingelser og info som banken har gitt.
Enstemmig vedtatt

Sak 29/20

Utrede menighetskontor/kirkekontor på Kirketunet
Saken springer ut av dette vedtaket i Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd
26.02.2020:
«Fellesrådet ber Hurdal menighetsråd utrede mulighetene for å bygge/gjøre
endringer i menighetens hus, Kirketunet, slik at sokneprest og menighetsforvalter
kan få kontorarbeidsplasser på Kirketunet. Fellesrådet ber i tillegg Hurdal
menighet vurdere muligheten for et ekstra kontor som kan benyttes av trosopplærer,
gravplassarbeider og kirketjener i fellesskap.»
Vedtak:

Disse oppnevnes til utredningsgruppe: Ståle Buraas, Hilde Kristine Sando Modalsli, Tor
Grønvik. Odny Buraas er sekretær for gruppa. Tidligere kirkeverge Lars Lundby inviteres til
det første utredningsmøtet.







Mandat
Avklare formelle sider ved en utvidelse av eksisterende bygg. Dette gjelder både kommunale
reguleringsbestemmelser og eventuelle restriksjoner fra Riksantikvaren eller andre
kulturvernmyndigheter.
Avklare arealbehov og tekniske spesifikasjoner ut fra reguleringsbestemmelsene, fellesrådets
vedtak og formelle krav til menighetskontor.
Lage en økonomisk kalkyle for kostnadene ved en utbygging som tilfredsstiller disse kravene.
Avklare hva leieinntekter fra Fellesrådet vil kunne være.
Utredningen leveres til menighetsrådet, som deretter leverer en innstilling til Fellesrådet.
Det skal tas sikte på å ha utredningen ferdig i løpet av høsten 2020
Enstemmig vedtatt

Tlf. 63 96 52 20 E-post: ob376@kirken.no Org.nr.: 976986989

Sak 30/20

Dugnad i forkant av 17. mai på kirkegården
Dugnad i forkant av 17. mai har vært en tradisjon i en årrekke. Denne dugnaden går ut på å
rake/gjøre kirkegården pen til 17. mai og sommeren som står for dør. Dette har vært en
dugnad som menighetsrådet har hatt ansvaret for. Dugnaden har vært annonsert i ulike
medier slik at bygdefolket også kan delta. I år utfordres Trude Grytbakk til å tromme sammen
Ressursgruppa for kirkegårdsarbeid sammen med menighetsrådet til å rake/kjøre bort singel
i god tid før 17. mai, uke 19, 4.-9. mai, et par dager/ettermiddager
Vedtak:
Trude Grytbakk og Odny Kristine Buraas ta ansvar for annonsering, organisering og
enkel beverting til dugnaden i forkant av 17. mai. Dugnadsdato mandag 11. mai kl 1700
Hurdal kirkegård. Det annonseres på facebook – med hjerte for Hurdal og Hurdal
menighet, menighetens hjemmesida, kommuneappen og EUB
Enstemmig vedtatt

Sak 31/20

Aktivitetsplan for Kirketunet høstsemesteret 2020
Grethe orienterte om husstyret sitt forslag til aktiviteter for høsten 2020.
Planleggingen skjer med forbehold om vi fortsatt har koronatider
Vedtak:
Menighetsrådet takker for husstyrets arbeid med planlegging i en uoversiktlig tid, og
støtter de planene som er lagt for 2020
Enstemmig vedtatt

Sak 32/20

Orienteringssaker
 Prestesituasjonen
Stud.teol Knut Farstad blir fast vikar fra 1. september 2020 og ut juni 2021 i tillegg til
juli 2020
Prost Liv Krohn-Hansen tar enkel/lukket dåpsgudstjeneste i Hurdal inntil videre
Prest Terje Kjølsvik tar begravelser i Hurdal inntil videre
 Vedtak om ny Gudstjenesteordning
Vedtaket utsettes til høsten 2021 hvor Hilde Kristine Sando Modalsli er tilbake fra sin
morspermisjon. Hun har fått godkjenning på dette av prosten
 Gudstjenestene framover
Inntil videre er alle gudstjenester avlyst, med unntak av enkel/lukket
dåpsgudstjeneste
Gradvis åpning av kirkene som nå kan ha inntil 50 stk inne med en meters
avstand. Det avventes en bransjestandard, mulig 10. mai fra
prost/kirkeverge.
Regjeringens forslag for kultur er at det ikke skal være arr. før 15. juni, men
det jobbes med dette fra sentralt hold i Den Norske kirke siden det er delte
meninger om kirken er under kultur. Avventer derfor ny info fra Den norske
kirke
17. mai gudstjenesten: På spørsmål fra 17. mai komiteen i Hurdal ang
gudstjeneste 17. mai har Prosten et forslag på å streame en
gudstjeneste fra Hurdal kirke som blir lagt ut sammen med alternativ feiring
av 17. mai i Hurdal. Hun har forslag til prest som kan spille inn denne
gudstjenesten på forhånd. Han tar seg også av det tekniske som skal til.
Tlf. 63 96 52 20 E-post: ob376@kirken.no Org.nr.: 976986989













Medliturg og kirkevert som er satt opp på ordinær gudstjeneste denne dagen
er Anne Marit og Odny, som vil bidra til en presentasjon/åpning av denne
gudstjenesten som gjøres på forhånd
Oppdatert antall i Hurdal kirke er pr i dag 30 stk.
Ressursgruppa for kirkegårdsarbeid
Trude orienterte om arbeidet som er satt i gang av rydding på kirkegården. For å få
sluttført første prosjekt som var å få ryddet på begge sider av gjerdet er det behov for
litt midler til å få opp stubber/røtter og kjørt vekk dette. Ressursgruppa ved
Trude/Ståle søker Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd om dekning av denne
utgiften.
Åpen kirke
Åpen kirke startet nå tirsdag 21. april i Hurdal kirke med de restriksjoner som er
påkrevd i disse koronatider. Diakon Vegar Berntsen i Eidsvoll og Hurdal kirkelige
fellesråd orienterte litt ut fra sine erfaringer i Eidsvoll og sa litt om hva han mener en
Åpen kirke bør inneholde. Det er Birgitte, Torfrid og Trude som har sagt seg villig til å
ta «vakt» framover. I tillegg kommer diakon Vegar og diakonmedarbeider Odny til å
være der fra kl 1600-1800 (annenhver gang) som utvidet tilbud på de samme
tirsdagene. Birgit og Inger Marie slipper inntil videre som er avklart med begge to.
Det er utarbeidet egen instruks for Åpen kirke i disse koronatider og åpningen er i
godkjent av kommuneoverlegen, kirkevergen og prosten.
Kirketunet på tirsdager
Butikken ForTune startet også opp på tirsdag 21. april, og med mulighet for en kopp
kaffe. Ingen annen aktivitet inntil videre. Det er også her utarbeidet en instruks som
gjelder inntil videre. Her har kommunelegen og rådsleder godkjent åpningen.
Frivillighetsfest
Det er tenkt en sammenkomst for de frivillige medarbeidere i Hurdal menighet, men i
disse tider avventes dette.
Fasteaksjon 2020
Innsamlet kr 20056,-. Dette takkes for på FB og hjemmeside.
Ny trossamfunnslov som ble vedtatt av Stortinget 24. mars sendes
menighetsrådets medlemmer
Når den nye oppslagstavla flyttes så bør det sees på om det er mulig å få satt på en
«mykere» front slik at det er mulig å få inn tegnestifter/stifter av ulike slag uten at de
blir «fiskekroker»
Spesielle ønsker/behov fra menighetsrådet i forhold til Hurdal kirke/kirkegård meldes
kontoret. Saken settes opp på neste MR-møte. MR-rådets vedtak blir oversendt til
kirkeverge og driftsleder og blir tatt med i drøfting med Hurdal kommune med tanke
på tilskudd i neste års budsjett
Vedtak:
Menighetsrådet tar orienteringssakene til orientering.
Enstemmig vedtatt

Tlf. 63 96 52 20 E-post: ob376@kirken.no Org.nr.: 976986989
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Menighetens årsmøte 2020
Menighetens årsmøte foreslås lagt til søndag 20. september 2020 på Kirketunet rett
etter gudstjenesten som er kl 1100 (et lite forbehold om det blir
presentasjonsgudstjeneste for neste års konfirmanter).
Vedtak:
Menighetens årsmøte fastsettes til søndag 20. september på Kirketunet rett etter
gudstjenesten kl 1100 i Hurdal kirke (med de forbehold som må tas)
Enstemmig vedtatt

Hurdal, 4. mai 2020
Tor Grønvik
Leder i Hurdal menighetsråd

Odny Kristine Buraas
sekretær

Tlf. 63 96 52 20 E-post: ob376@kirken.no Org.nr.: 976986989

