
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 30. april kl. 1930 på 

kjøkkenet i Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede: Merete Ødegaard Thommesen, Per-Kristian Bandlien, Steinar Ørum, 

Kirsti Hermansen Grøndahl, Eva Gullichsen, Ole Harald Laache,  

Marit Sæther  

Forfall:  Heidi Reinertsen, Knut Riis, Rolf Petter Foss 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 31/2019  Godkjenning av innkalling til møte 30. april.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 32/2019  Godkjenning av referat fra møte 2. april.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 33/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Borg bispedømmeråd: Endring av prostigrenser i Romeriksregionen  

 b) Borg bispedømmeråd: Korrigering – endring av prostigrenser 

c) Referat fra møte i fellesrådet 13. februar 2019 

d) Referat fra møte i fellesrådet 10. april 2019  

e) Pilegrimsvandring og friluftsgudstjeneste 30. mai 

f) Kirkeromskomiteen: Innkjøp av dåpslysestake til Jessheim kirke  

Vedtak: 

 Til punkt d): Sak 16/19 menighetsbladet. Fellesrådet har vedtatt at 

kostnadene for distribusjon overføres til menighetsrådene. Kostnadene 

fordeles etter antall husstander i hvert sokn.  

Til punkt f): Forslag ble presentert. Innkjøpspris: ca. kr. 5000,-. Det bør 

inngraveres hvem som har gitt lysestaken. 

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 34/2019 Kirkevalg 2019 – godkjenning av valgliste 

Nominasjonskomiteens forslag til valgliste legges fram for 

godkjenning.  
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Vedtak: 

Nominasjonskomiteens forslag godkjennes av valgstyret. 

 

 

SAK 35/2019 Strategiplan 

Strategiplan for kirken i Ullensaker ble vedtatt i 2014 og skal rulleres i 

år. Menighetsrådene er bedt om å komme med innspill til planen, 

spesielt det som har med utfordringer i hvert sokn å gjøre (status, 

utfordringer, satsing, materiell standard og behov, menneskelige 

ressurser/ikke materielle behov).  

 

 Vedtak: 

 Strategiplanen ble nøye diskutert på møtet. Menighetsrådets 

medlemmer bes om å sende evt. innspill til planen til Marit Sæther før 

arbeidsutvalgets møte 14. mai, spesielt det som har med Hovin 

menighet å gjøre. Strategiplanen tas opp i neste møte 28. mai.  

Kommuneplanen revideres høsten 2019. Strategiplanen bør være klar 

før kommuneplanen behandles, slik at innspillene fra kirken kommer i 

forkant og ikke i etterkant. Det er derfor ønskelig at strategiplanen 

settes opp som sak på fellesrådets møte 13. juni.  

 

 

SAK 36/2019 Misjonsfestival 

 Søndag 12. mai blir det misjonsfestival rett etter gudstjenesten i 

Jessheim kirke. Det blir en rekke aktiviteter i atriet foran kirken til 

inntekt for menighetens nye misjonsprosjekt i Liberia. Det er ønske om 

en person som kan delta i arrangementskomiteen de siste dagene fram 

mot festivalen, og som kan ha et overordnet ansvar/overblikk på selve 

festivalen 12. mai. Det trengs for øvrig så mange frivillige som mulig 

denne dagen til å hjelpe til på aktiviteter og i salgsboder. 

 

 Vedtak: 

 Menighetsrådets medlemmer bes om å gi snarlig tilbakemelding til 

kontoret dersom de har mulighet for å bidra eller kjenner noen som kan 

bidra. Det sjekkes om det er mulig å få noen konfirmanter til å være 

med. 

  

 

SAK 37/2019 Salmekveld 

 Tirsdag 14. mai kl. 1900 blir det salmekveld i Jessheim kirke. Dette er 

Hovin menighets bidrag til Borg bispedømmes 50-årsjubileum, og 

menigheten har fått tildelt jubileumsmidler til konserten. 

 

 Det er ønske om å ha en velkomstkomité på plass i døra, og 

menighetsrådet bes om å ta stilling til om det kan tas opp kollekt til 

kirkemusikkarbeidet i forbindelse med konserten. 

 

 Vedtak: 

Merete sender en forespørsel til de som ikke er her i dag. Det kan tas 

opp kollekt til kirkemusikkarbeidet.  
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SAK 38/2019 Gullkonfirmanter 

 Søndag 16. juni feires 50-årskonfirmantene først i gudstjenesten i Hovin 

kirke og så med festsamvær i Jessheim kirke. Planlegging av 

arrangementet. 

 

Vedtak: Merete Ø. Thommesen kan stille fra menighetsrådet. Marit 

Sæther hører med Mary Knutsen og Else Osnes og evt. Laila 

Guttulsrød. Marit bestiller mat og kjøper drikke. Staben dekker bord. 

 

 

SAK 39/2019 Regnskap første kvartal 

 Hovin menighets regnskap for første kvartal 2019 legges fram.  

 

 Vedtak: Regnskapsrapporter ble raskt gjennomgått og tatt til 

orientering. 

 

 

SAK 40/2019  Blomster Jessheim kirke 

Kirkeromskomiteen ønsker en fast avtale med en av blomsterbutikkene 

på Jessheim for levering av blomster til alteret. En slik avtale bør 

inneholde:  

- Følge kirkeårets farger – legge ved kirkeårshjulet 

- Fungere i kirkerommet og passe på alteret 

- Ta hensyn til de større høytidsdagene – høytider og konfirmasjoner 

- Antall leveringer vil være ca. 32 totalt 

- Holdbarhetsgaranti 

- Mulighet til dialog underveis om eventuelle justeringer 

- Levering i kirka 

- Gi en god beskrivelse av hva de kan levere, og pris. 

Vedtak:  

Kirkeromskomiteen får mandat til å jobbe videre med saken. Ved en 

evt. henvendelse til blomsterbutikkene må leveringstidspunkt avklares, 

f.eks. torsdag før kl. 1200 (før middagsbønn). Holdbarhet: Må holde 8 

dager, dvs. to x middagsbønn og gudstjeneste mm i mellomtiden. Det 

bør vurderes om blomster til Hovin kirke skal inn i samme avtale.  

 

 

SAK 41/2019  Eventuelt 

Givertjeneste 

Alt av tekniske løsninger er nå på plass, og givertjeneste lanseres i 

Hovin menighet denne uka, dvs. i perioden 28. april-5. mai. 

 

Vedtak: 

Tas til orientering. Menighetsrådet både oppfordres og oppfordrer til å 

snakke varmt om dette slik at flest mulig blir kjent med og involvert i 

givertjenesten. 
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Marit Sæther 

Ref. 

    


