
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 7. juni kl. 19.00 i 

storsalen i Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede: Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Guro Myrvold, Arvid Birkelund,  

Per-Kristian Bandlien (sak 47/2022), Marte Lavik (sak 47/2022),  

Liv Ødemark-Bocek, Erland Helbø, Marit Sæther 

Forfall:  Thomas Bjørtomt-Haug, Ole Harald Laache, Rolf Foss 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 44/2022  Godkjenning av innkalling til møte 7. juni.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 45/2022  Godkjenning av referat fra møte 10. mai.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 46/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra fellesrådsmøte 28. april 

b) Kirkevergens uttalelse – søknad om godkjenning av kirketekstiler til 

Jessheim kirke 

c) Borg bispedømmeråd: Svar på søknad om navneendring 

d) Misjonsalliansen: Invitasjon til arrangementer 10.-12. juni 

e) Menighetsrådene inviteres til møte med biskopen i Jessheim kirke 

14. juni kl. 18.00 og arrangementet «Sommertoner» 

f) Felles diakoniutvalg skal ha møte 16. juni 

g) Prostekontoret: Drop in-dåp-kampanje i juni 

h) Informasjon fra staben v/Marit Sæther 

- Vellykkete gudstjenester 17. mai og på Raknehaugen 

- Info er sendt ut til konfirmanter 2023 med foreldremøte 15. juni 

- 13-20 samarbeider med Husflidslaget om syverksted på 

ettermiddagstid. Det planlegges syverksted en dag i 

høstferieuka. 

- Denne uka er det intervjuer for ny kateketstilling. 

- Tårnet på Hovin kirke er under oppussing. Stillas blir stående 

utover sommeren (forhåpentligvis nede før 

konfirmasjonsgudstjenestene). Sommerens brudepar er 

informert.  
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- Tårnagenthelg ble avlyst pga. få påmeldte. To kull inviteres 

neste år. 

 

Vedtak: 

Til punkt e): Menighetsrådet gir Hovin-blomstervase m/blomst til 

biskopen. 

Til punkt f): Hovin og Mogreina diakoniutvalg har hatt møte. Det blir 

spennende å se hva som skjer framover, og med mer samarbeid på 

tvers. 

Til punkt g): Vi sender tilbakemelding og ønsker lykke til.  

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 47/2022  Godkjenning av trosopplæringsplanen 

Menighetspedagog Marte Lavik deltok på møtet. Trosopplæringsplanen 

har blitt revidert, og ble lagt fram for godkjenning i menighetsrådet før 

oversendelse til biskopen til orientering. 

 

Trosopplærerne har jobbet sammen på tvers av menighetene og 

sammen med mentor i bispedømmerådet. Det har også vært et 

tverrfaglig arbeid i staben. Planen skal både være en introduksjon til 

trosopplæringen i Hovin menighet, og et arbeidsverktøy. Målet er å ha 

et tilbud til alle aldersgrupper så langt vi har ressurser til det.  

 

Det har vært noen hull i breddetiltaksplanen. Mentor har anbefalt å lage 

noen spesialutgaver av tiltak vi allerede har, f.eks. Tweens spesial, åpen 

påskevandring o.l., slik at vi én gang i året inviterer et helt årskull.  

 

Dette er ikke en ny plan, men en revidering av eksisterende plan.  

Dimensjonsbeskrivelsene er viktige og beskriver overordnede forhold 

som henger sammen med andre ting som skjer i menigheten.  

 

Tidslinjene i kafeen fører til mange gode samtaler. Øvrige rom er lite 

preget av kristne symboler, og det er det ønske om å gjøre noe med. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet takker for godt og imponerende arbeid og godkjenner 

den reviderte trosopplæringsplanen.  

 

 

SAK 48/2022  Menighetsfest 

På grunn av travel høst foreslår staben å ha menighetsfesten etter jul. 

Torsdag 19. januar foreslås som dato. I komiteen sitter Ragne Øybekk 

Sander og Jorunn Aasen Devold, som gjerne vil ha med seg en 

representant fra menighetsrådet til å planlegge menighetsfesten. 

Menighetsrådet tar stilling til bevertning, dvs. om mat skal kjøpes inn, 

eller om menighetsrådet ønsker å bidra med paier el.l. 
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Vedtak: 

Tatt til orientering. Steinar Ørum blir med i komiteen. Vi kommer 

tilbake til saken om bevertning. 

 

 

SAK 49/2022  Kirkevertenes oppgaver/kirkekaffe 

Menighetsrådet diskuterte kirkevertens oppgaver, inkl. om det går an å 

lage en mer forutsigbar plan for enkel kirkekaffe, og i tilfelle omtrent 

hvor ofte det er ønskelig med enkel kirkekaffe. En prat etter 

gudstjenesten blir satt pris på og betyr mye for en del. Hvis det er 

konfirmanter som medhjelpere, og det er et samarbeid med 

kirketjener/klokker, er det lite som skal til for å få til enkel kirkekaffe, 

og det bør fortsatt holde med bare én kirkevert per gudstjeneste. 

 

Vedtak: 

Det sammenkalles til et møte for kirkevertene tidlig på høsten. 

Arbeidsutvalget finner en dato. Det oppfordres til å ordne med enkel 

kirkekaffe når oversikt over kirkeverter sendes ut. Det har vært noen 

gudstjenester med «større» kirkekaffe, f.eks. etter 4- og 6-årsbok, og det 

er ønske om at det fortsetter. Det er fint om liturgen nevner det når det 

er (enkel) kirkekaffe. Søndagsskolebladet bør deles ut til barn før/etter 

gudstjenesten.  

 

 

SAK 50/2022  Navneendring Hovin sokn 

   Borg bispedømmeråd gjorde i sitt møte 5.mai 2022 følgende vedtak: 

«Borg bispedømmeråd vedtar Jessheim og Hovin sokn som nytt navn på 

Hovin sokn. Borg bispedømmeråd ber om melding tilbake når 

navneendringen er oppført i Brønnøysundregistrene og oppdatert hos 

Kartverket.» 

 

Menighetsrådet diskuterte markering av navneendring.  

 

Vedtak: 

Navneendring markeres på kirkekaffen etter gudstjenesten 28. august. 

Invitasjon sendes ordfører Eyvind Schumacher, og vi satser på å få til 

snorklipping. Det er viktig å få presseomtale av begivenheten. 

 

 

SAK 51/2022 Festival F 

Festival F arrangeres i noe nedskalert format den tredje helgen i 

september. Festivalkomiteen har hatt forslag til program ute på 

«hurtighøring» i menighetsråd og staber.  

 

Vedtak: Tatt til orientering. Menighetsrådets medlemmer oppfordres til 

å sette av datoene 16. – 18. september. Nærmere informasjon og 

arbeidsfordeling tas opp i møtet i august. 
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SAK 52/2022  Invitasjon til å bli medlem av Pilegrimssenter Oslo 

Pilegrimssenter Oslo inviterer menigheter som ligger i senterets region, 

til å bli medlemmer. Medlemskapet er gratis.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Hovin menighetsråd tegner medlemskap i Pilegrimssenter Oslo. 

 

Vedtak: 

Hovin menighetsråd tegner medlemskap i Pilegrimssenter Oslo. 

 

 

SAK 53/2022  Regnskap første tertial 

Driftsregnskap for perioden januar-april og balanse per 30. april ble lagt 

fram til orientering. 

 

Vedtak:  

Tatt til orientering. Offerposene bør nå sendes rundt igjen, slik som 

tidligere. 

 

 

SAK 54/2022  Eventuelt 

    

Jubileumsbok Jessheim kirke 

I 2025 er Jessheim kirke 40 år. Det hadde vært fint å få laget en 

jubileumsbok. Sverre Kragset, Einar Stokstad, Arild Andersen og 

Gunnar Horverak kan være aktuelle navn til en komité. 

Vedtak: Tas opp igjen seinere. Menighetsrådets medlemmer oppfordres 

til å tenke på navn til komitémedlemmer. 

 

 

    

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


