
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 2. april kl. 1930 på 

kjøkkenet i Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede: Kirsti Hermansen Grøndahl, Per-Kristian Bandlien,  

Merete Ødegaard Thommesen, Heidi Reinertsen, Steinar Ørum,  

Eva Gullichsen, Ole Harald Laache, Lasse Thorvaldsen (sak 25/2019-

27/2019), Marit Sæther 

Forfall: Knut Riis 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 22/2019  Godkjenning av innkalling til møte 2. april.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 23/2019  Godkjenning av referat fra møte 5. mars.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 24/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Ullensaker kommune: Protokoll fra Kulturtinget 2019  

b) Ullensaker kommune: Invitasjon til Borgertoget 17. mai 

 c) Romerike Revisjon IKD: Revisjonsberetning 2018  

d) Ullensaker kommune: Invitasjon til deltakelse på Friluftslivets uke  

 e) Prostiinndeling: Fra 01.12.19 eller 01.01.20 blir det to prostier på 

Romerike; Øvre og Nedre. Nes blir en del av Øvre Romerike prosti. 

Prostesetet blir på Jessheim. 

f) Drop in-dåp 23. mars: 6 dåp ble gjennomført. 

 

 Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

SAK 25/2019 Konfirmant 2020 

Ungdomsprest Lasse Thorvaldsen deltok på møtet.  

Det er ønske om å gjøre noen endringer i konfirmantarbeidet i Hovin og 

Mogreina menigheter, for å gjøre konfirmanttiden mer spennende, få 

bedre kontakt med flere av ungdommene og gjøre veien kortere for å bli 

med videre etter konfirmanttiden. 
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Konfirmantopplegget i Hovin og Mogreina går stort sett bra, med god 

oppslutning og gode tilbakemeldinger. Hovedårsaken til ønsket om å 

gjøre noe forandringer, er å få bedre kontakt med den enkelte 

konfirmanten enn det vi oppnår gjennom dagens gruppeundervisning, 

og et ønske om å gjøre undervisningen mer lystbetont. Tanken er å 

bytte ut noen av temaene med moduler, f.eks. idrett/KRIK, musikal, 

kor, diakonilinje, lederkurs, praksis i barnearbeidet i menigheten, film- 

og samtalegruppe, friluftsgruppe, kreativ gruppe – mulighetene er 

mange, og det er håp om å skape større fellesskapsfølelse samt øke 

oppslutningen etter konfirmanttida. Tidligere konfirmanter kan gjerne 

være med på noen av modulene, og slik kan det skapes kontinuitet 

utover konfirmanttida.  

 

Alle temaene i dagens undervisning skal ikke erstattes, men kanskje 

man kan ha et introkurs med de viktigste temaene, før resten tas 

gjennom andakter o.l. i forbindelse med modulene. Nå har 

konfirmantene ca. 60 timer. Ca. 20 er leir, ca. 20 er fasteaksjonen, 

sosiale kvelder o.l. Det er de siste 20 timene som det planlegges endring 

for.  

 

En forutsetning for å få til dette, er at vi har tilstrekkelig med ansatte- 

og frivilligressurser. Hvis enkeltmedlemmer av staben har tid til å 

omdisponere 10-15 timer, er dette i orden for kirkevergen. Ressurser må 

på plass før vi går ut med opplegget. I forbindelse med påmelding er 

tanken at konfirmantene kan velge tre alternative moduler som de 

fordeles på, og så strykes de oppleggene med lavest oppslutning. Det er 

ønske om å få til mest mulig rett etter skoletid i stedet for på kveldstid. 

Noen konfirmanter kommer også til å følge «vanlig» opplegg med 

gruppeundervisning.  

 

Det må tenkes nøye igjennom ting før vi gjør endringer, og også 

hvordan vi gjør dette til tiltak som favner både tidligere konfirmanter og 

andre ungdommer. Det må tas en konkret runde med aktuelle ansatte. 

Nå er årets 156 konfirmanter fordelt på seks grupper, og det har lett for 

å bli «klasseromsfølelse» over undervisningen. Det er ønske om å 

unngå dette. 

 

Vedtak: Tas til orientering. Det oppfordres til å jobbe videre med 

planene for å se hva som er mulig å få til. Det skal være infomøte for 

konfirmantene før sommeren. Da er det naturlig å si noe om det og ha 

det meste klart, selv om påmelding til moduler ikke trenger å skje før 

etter sommeren. De konfirmantansvarlige (Lasse Thorvaldsen,  

Per-Kristian Bandlien og Marit Rødningen Seines) bør ha et møte for å 

diskutere tematikk og hva som skal fjernes/endres. Det vil også være 

nyttig å lage et vedlegg til trosopplæringsplanen. Menighetsrådet støtter 

de ansatte i arbeidet, og det er viktig for de ansatte arbeidet er forankret 

i menighetsrådet. 
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SAK 26/2019  Givertjeneste 

Vi har lenge hatt en komité for givertjeneste bestående av Brage 

Molteberg Midtsund, Steinar Ørum og Lasse Thorvaldsen. Arbeidet har 

ikke vært prioritert på en stund, dels pga. mangel på gode tekniske 

løsninger. Avtale er nå inngått med firmaet Solidus og teknisk løsning 

er på plass slik at det er enkelt å bli fast giver med avtalegiro.  

 

I givertjenesten vil det bli mulig å gi til et spesielt område (barne- og 

ungdomsarbeid, diakoni, kirkemusikk, misjonsprosjektet eller 

utsmykking og inventar), men det er også mulig å gi til Hovin menighet 

generelt. Erfaring viser at det er lettere å få folk til å gi når de kan gi til 

noe der behovet er konkretisert og tydelig beskrevet. 

 

Vedtak: 

Mulighet for prosentvis fordeling mellom ulike prosjekter, hvis man 

ønsker å gi til flere områder, sjekkes mot tekniske løsninger. Forslag til 

prosjekter og informasjonsskriv vedtas, men andre avsnitt i 

informasjonsskrivet omformuleres noe.  

 

Lansering av givertjenesten skjer i perioden 28. april til 5. mai. Da vil 

givertjeneste bli presentert i forbindelse med gudstjenestene og 

aktiviteter i løpet av uka. Informasjon om givertjeneste bør ellers tas 

fram et par ganger i semesteret, i forbindelse med Jessheimdagene, i 

menighetsbladet o.l.   

 

 

SAK 27/2019  Misjonsfestival 

Søndag 12. mai arrangerer Hovin menighet misjonsfestival etter 

gudstjenesten i Jessheim kirke til inntekt for misjonsprosjektet i Liberia. 

Festivalen blir arrangert etter samme modell som i 2018. Anna Spilling 

har lagd oversikt over bodene og evaluering av fjorårets aktiviteter. Vi 

prøver å få til ponnyridning, som har vært svært populært når festivalen 

har vært ved Hovin kirke. Det trengs mange hender denne dagen, og det 

er fint hvis så mange som mulig fra menighetsrådet pluss andre 

frivillige kan være der og hjelpe til. Det kommer mer konkret 

informasjon om oppgaver o.l. før menighetsrådsmøtet 30. april.  

 

Vedtak: Tas til foreløpig orientering. Misjonsfestivalen settes opp igjen 

som sak på neste menighetsrådsmøte. 

 

 

SAK 28/2019  Kirkevalg 

Oppfølging av nominasjonskomiteens arbeid og orientering om 

prosessen. Frist for innlevering av listeforslag er 30. april kl. 1200. 

Nominasjonkomiteen har hatt møte 2. april, og det begynner å nærme 

seg fullstendig liste. Per i dag er det 10 sikre og to-tre usikre. Det er tre 

tidligere medlemmer/varamedlemmer som er med videre.  

Komiteen sliter litt med å finne yngre kandidater. Kjønnsfordelingen er 

ca. 50/50.  
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Vedtak: Menighetsråd og stab oppfordres fortsatt til å tipse om mulige 

kandidater. Nominasjonskomiteen har nytt (og siste) møte 23. april.  

 

 

SAK 29/2019  Gudstjeneste 17. mai 

17. mai er det gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 0915. Det blir en enkel 

gudstjeneste på ca. en halvtime. Det er ønske om innspill fra 

menighetsrådet. 

 

Vedtak: Menighetsrådet støtter å ha gudstjeneste i forkant av 

barnetoget. Det oppfordres til å tenke andre grupper inn i gudstjenesten, 

f.eks. invitere Speiderne spesielt til å delta etter flaggheisingen, og 

kanskje servere frokost i kirken før gudstjenesten.  

 

 

SAK 30/2019  Eventuelt 

 

    

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


