
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 5. mars kl. 1930 på 

kjøkkenet i Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede:  Knut Riis, Eva Gullichsen, Merete Ødegaard Thommesen,  

Steinar Ørum, Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache, Heidi 

Reinertsen, Kirsti Hermansen Grøndahl, Bjørnar Myrland,  

Anna Spilling (sak 14/2019), Marit Sæther 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 11/2019  Godkjenning av innkalling til møte 5. mars.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 12/2019  Godkjenning av referat fra møte 22. januar.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 13/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Ullensaker kulturråd: Informasjon om kulturtinget 2019 

b) Statistikk for Hovin menighet 2018  

c) Borg bispedømme: Informasjon om Ungdomstinget og 2019 og tur til 

Taize  

d) Vitenskapelig høyskole: Årsoppgave for 2018 

e) Borg bispedømme: Delegater fra bispedømmer i Sør-Norge til 

Samisk kirkelig valgmøte 

f) Borg bispedømmeråd: Innflytterfest tildeles kr. 6000,- i OVF-midler  

 g) Borg bispedømmeråd: Foredrag i regi av 13-20 tildeles kr. 12.000,- i 

OVF-midler 

 h) Kirkens bymisjon: Takk for gaven 

i) Romerike Revisjon IKS: Revisors beretning vedr. 

kompensasjonsoppgave for merverdiavgift 

j) Sjømannskirken: Invitasjon til regionårsmøte 31. mars  

k) Borg bispedømmeråd: Tilskudd til salmekveld 14. kr. 15.000 – Borg 

50 år 

l) Borg bispedømme: Invitasjon til ledersamling 25. mai 

m) Normisjon: Årskvittering for gaver 

n) Bibelselskapet: Takk for offeret 
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Vedtak:  

Til punkt b) – statistikk: Dåpsprosenten går ned hvis man tar 

utgangspunkt i menighetens befolkning, men prosentendelen av dåp hos 

dem som tilhører Den norske kirke, går ikke noe særlig ned. Det er 

nedgang i gudstjenestetall fra 2017 til 2018. Dette skyldes bl.a. at det 

var et «stort» år i 2017 med innvielse av Jessheim kirke, og at 

konfirmantkullet 2018 var langt mindre enn 2017-kullet.  

 

   Innkommet post og informasjonssaker ble for øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 14/2019 Diakoniplan 

Diakoniutvalget har arbeidet med revidert utgave av Plan for diakoni i 

Hovin og Mogreina menigheter. Planen ble lagt fram for godkjenning. 

Diakon Anna Spilling deltok på møtet. Det kom enkelte innspill til 

planen.  

 

Vedtak: Planen godkjennes. Diakon og diakoniutvalg takkes for 

grundig jobb med planen. Den synliggjør en viktig del av kirkens 

arbeid. 

 

 

SAK 15/2019  Årsmelding 2018 

Hovin menighets årsmelding for 2018 ble lagt fram for godkjenning. 

 

   Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent med mindre endringer.   

 

 

SAK 16/2019 Regnskap 2018 

Hovin menighets regnskap ble lagt fram for godkjenning. Regnskapet 

følger i store trekk revidert budsjett. Med unntak av orgelinnvielsen var 

2018 mer eller mindre et «normalår». Et større avvik på ansvarsområde 

411 Trosopplæring generell skyldes at teaterforestillingen 

«Kirkerottene» var lagt inn i budsjettet, men av ulike årsaker ble den 

ikke gjennomført. 

 

 Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors 

godkjennelse. Regnskapsmessig mindreforbruk avsettes til ubunde 

fond. 

 

 

SAK 17/2019 Budsjett 2019 

Budsjett 2019 ble lagt fram for godkjenning. Hovedtanken om at 

løpende aktiviteter skal være selvfinansierende, opprettholdes, slik at 

innsamlede midler i størst mulig grad benyttes til områder som ikke har 

mulighet for selvfinansiering gjennom deltakerbetaling, dvs. 

kirkemusikk, diakoni, søndagsskole o.l. Unntak fra dette i år er 

barnekor, tweens og konfirmant-/ungdomsarbeid som er budsjettert med 
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merforbruk; tweens på grunn av øremerket gave fra Lions gitt i 2018, 

og barnekor og konfirmant-/ungdomsarbeid fordi disse vurderes til å 

være i en noe sårbar situasjon, og slik at det er ønske om at det satses 

litt ekstra på disse områdene utover det som kan finansieres gjennom 

deltakerbetaling. Kirkemusikk er et annet område som er budsjettert 

med relativt stort merforbruk. Også her er det ønske om en satsing 

utover det som kan påregnes av deltakerbetaling/innsamlede midler o.l.  

 

 Hovin menighet har nå en relativt solid økonomi. Av denne grunn er 

totalbudsjettet satt opp med merforbruk, og det budsjetteres med kr. 

60.000,- i bruk av fond, som i hovedsak er tiltenkt investeringer 

(høyttalere i kafé, linse til projektor i storsal, kortrapper, sitteputer i 

Hovin kirke).  

 

 Det gjøres ikke noe med prisen for leie av aktivitetsrom i Jessheim 

kirke nå, men en liten økning kan vurderes neste år. Det samme gjelder 

konfirmantavgift – det er ønske om at den foreløpig skal ligge på 

nåværende nivå etter en kraftig økning for et par år siden, slik at ikke 

prisen for konfirmanttida skal være til hinder for å velge konfirmasjon i 

kirken. Det oppfordres fortsatt til å be foresatte om å ta kontakt dersom 

de har problemer med å få betalt konfirmantavgiften, og at søknader om 

fritak behandles med raushet. 

 

 Ansvarsområde 411 trosopplæring generelt er vanskelig budsjettmessig 

ettersom dette stort sett omfatter enkelttiltak der både utgifter og 

inntekter styres av antall påmeldte. Budsjettvedtaket skal ikke være til 

hinder for påmelding til/deltakelse på disse tiltakene. 

 

 Det er ønske og plan om å satse sterkere på givertjeneste i menigheten, 

men det tallfestes ikke foreløpig noe mål for dette.  

 

 Vedtak: Budsjett for 2019 godkjennes.  

 Minnegave gitt til Jessheim kirke i Odd Ettestads begravelse avsettes til 

eksisterende bundet fond: 25100005 Gave Jessheim kirke. Fondet 

belastes i samråd mellom utsmykningskomité og kirkevergekontor. 

 

 

SAK 18/2019 Planlegging av årsmøte 

 Det skal være årsmøte rett ett gudstjenesten i Jessheim kirke 17. mars. 

Frist for å melde saker til årsmøtet, er satt til 1. mars. Ingen saker ble 

meldt inn innen fristen. Det er satt opp ett bakekorps (4-5 kaker).  

 

 Vedtak: Merete Ø. Thommesen foreslås som møteleder, og Marit 

Sæther foreslås som referent. Det forventes at de som har mulighet fra 

menighetsrådet, møter opp (oppmøte kl. 1000 for å sette i stand). Staben 

oppfordres også til å komme for å fortelle om det som skjer i 

menigheten. Marit kjøper inn litt frukt.  
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SAK 19/2019 Kirkevalg 

 Nominasjonskomiteen er godt i gang med sitt arbeid. Frist for 

innlevering av listeforslag til valgstyret, er 30. april kl. 1200. Frist for 

godkjenning av valglister til menighetsrådsvalg, er 6. mai (dette er 

valgstyrets ansvar).  

  

Vedtak: Det er fortsatt mulig å tipse nominasjonskomiteen både for 

menighetsrådsvalg og bispedømmerådsvalg om mulige kandidater. 

Både menighetsrådsmedlemmer og staben i Hovin menighet oppfordres 

til å gjøre dette. 

 

SAK 20/2019 Dåpsfest/drop in-dåp 

Lørdag 23. mars kl. 1400-1600 arrangeres det drop in-dåp i Jessheim 

kirke. 

 

Vedtak: Knut Riis kommer kl. 1300, og muligens Kirsti Hermansen 

Grøndahl. Eva Gullichsen baker. Hvis andre har mulighet til å levere ei 

kake, er det fint. Det er ønske om redaksjonelle omtale av 

arrangementet i lokalavisene, samt bred annonsering på facebook-sider 

o.l.   

 

 

SAK 21/2019  Eventuelt 

Givertjeneste 
Hovin menighet har vedtatt å satse på givertjeneste, og det er nedsatt en 

komité. Arbeidet med givertjeneste har ikke kommet skikkelig i gang, 

og hovedårsaken har vært utfordringer med å få i stand tilfredsstillende 

tekniske løsninger. 

 

Vedtak: Det inngås avtale med firmaet Solidus, som blant annet gir 

tilgang til tekniske løsninger for hjemmesider og utskrift samt 

opprettelse av AvtaleGiro. Givertjeneste settes opp som sak på neste 

menighetsrådsmøte, spesielt med tanke på lansering og 

innsamlingsformål. 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

    


