
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 22. januar  

kl. 2000 Kløfta 

menighetssenter  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Hermansen Grøndahl 

 

Til stede:  Kirsti Hermansen Grøndahl, Eva Gullichsen, Merete Ødegaard 

Thommesen, Steinar Ørum, Bjørnar Myrland, Per-Kristian Bandlien, 

Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:  Knut Riis, Heidi Reinertsen, Rolf Foss 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 01/2019  Godkjenning av innkalling til møte 22. januar.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2019  Godkjenning av referat fra møte 4. desember.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 03/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Åpen folkekirke Borg: Forslag til kandidater til Kirkevalget 2019 – 

en orientering og utfordring  

   b) Julebrev fra Bolivia  

c) Ullensaker kommune: Hvem skal få Kulturpriser og Kulturstipend 

for 2019 i Ullensaker? 

   d) Stefanusalliansen: Takk for gave 

e) Ullensaker kommune: Nyttårsbrev 

f) Referat fra møte i fellesrådet 13. desember 2018  

g) Sjømannskirken: Oppfordring til fast, årlig ofring 

h) Tor B. Jørgensen fortsetter sitt vikariat fram til midten av juni. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2019 Budsjettinnspill 2019 

Ønsker og planer for 2019 sett opp mot budsjettbehandling. Regnskap 

og budsjett behandles i neste møte. Innspill fra staben ble drøftet i 

møtet. 

 

Vedtak: Menighetsrådets medlemmer oppfordres til å komme med 

innspill til budsjettet. For øvrig ble saken tatt til orientering. 
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SAK 05/2019 Kirkevalg 2019 

Nominasjonskomiteen er i gang med sitt arbeid. Kandidatliste skal være 

klar 30. april. Nominasjonskomiteen har møte 29. januar.  

Menighetsrådet har blitt anmodet om å sende inn forslag til leke 

medlemmer av Borg bispedømmeråd og Kirkemøtet samt til Åpen 

folkekirke i Borgs liste og Bønnelista.  

 

Vedtak: Forslag til kandidater både til menighetsrådsvalg og 

bispedømmerådsvalg sendes til nominasjonskomiteen så snart som 

mulig, og før AU-møtet 12. februar.  

 

 

SAK 06/2019  Revidering av møteplan  

   Det er behov for å gjøre om på møteplanen for våren.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Revidert møtekalender: 

Menighetsrådsmøter 5. mars, 2. april, 30. april, 28. mai, 11. juni og  

13. august. 

   AU-møter 12. februar, 19. mars, 9. april, 14. mai, 4. juni og 6. august. 

 

Vedtak:  

Revidert møtekalender: 

Menighetsrådsmøter 5. mars, 2. april, 30. april, 28. mai, 11. juni og  

13. august. 

   AU-møter 12. februar, 19. mars, 9. april, 14. mai, 4. juni og 6. august. 

 

 

SAK 07/2019 Høring om endring i prostier på Romerike 

Hovin menighetsråd er en av høringsinstansene for høringen om 

endring i prostier på Romerike. Høringsfristen er 1. mars.  

 

Vedtak: Menighetsrådet innstiller på tre prostier, men en annen 

inndeling enn i dag. Hvis det slås sammen til to prostier, blir det de to 

svært store prostier i landet i et område med sterk befolkningsvekst. 

Høringssvaret vedtas slik det er utarbeidet av AU og sendes inn. 

 

 

SAK 08/2019 Møtegodtgjørelse 

Menighetsrådets faste medlemmer har krav på møtegodtgjørelse for 

menighetsrådsmøter i 2018. Frist for innmelding av krav er 1. februar.  

 

 Vedtak:  

Ingen av menighetsrådets medlemmer ønsker møtegodtgjørelse. 
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SAK 09/2019  Borg bispedømme 50 år – jubileumstilskudd til menigheter 

Borg bispedømme fyller 50 år i år. Bispedømmerådet inviterer til lokale 

markeringer. Det er mulig å søke om støtte til ulike lokale 

arrangementer (søknadsfrist 1. februar og 1. mai).  

 

Biskopen kommer til Øvre Romerike prosti 20. oktober som ledd i 

markeringen.  

    

Vedtak: Staben oppfordres til å komme med innspill til markeringer. 

Saken tas evt. opp igjen i april med tanke på fristen 1. mai.  

 

 

SAK 10/2019  Eventuelt 

a) Plakat til Åpen kirke 

Det er ønske om å få utarbeidet litt penere plakater til «Åpen kirke» 

enn de vi bruker nå. Det vil koste ca. kr. 1000,- i design og trykking. 

Vedtak: Plakater bestilles av Glimt Media. Kostnaden innarbeides i 

budsjettet for 2019.  

 

b) Misjonsavtale 

Misjonsavtale mellom Hovin menighet og Misjonsalliansen ble 

undertegnet 20. januar, men det mangler noen punkter: 

innsamlingsmål, periode som avtalen skal gjelde for, samt 

kontaktperson. 

Vedtak: Innsamlingsmål settes til kr. 30.000,- per år. Avtalen er 

gjeldene for fire år, dvs. fram til 20. januar 2023. Menighetens 

kontaktperson er Anna Spilling. Avtalen oppdateres og sendes til 

Misjonsalliansen. 

 

c) Pilegrimsvandring 30. mai 

Ullensaker kirkeakademi har hatt møte og behandlet forespørselen 

om bistand i forbindelse med pilegrimsvandring/friluftsgudstjeneste 

30. mai. Kirkeakademiet stiller seg positive til å bistå og regner med 

at de får nærmere beskjed om hvilken type bistand det er ønske om. 

Vedtak: Tatt til orientering. Det er naturlig at den som er prest på 

gudstjenesten den dagen, følger opp dette. 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

    


