
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 1. mars kl. 19.00 i 

storsalen i Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Erland Helbø, Else Osnes, Arvid Birkelund,  

Liv Ødemark-Bocek, Per-Kristian Bandlien, Ragne Øybekk Sander (sak 

12/2022), Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:  Guro Myrvold, Thomas Bjørtomt-Haug, Rolf Foss 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 09/2022  Godkjenning av innkalling til møte 1. mars.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 10/2022  Godkjenning av referat fra møte 18. januar.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 11/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Statistikk 2021 

b) Innkalling til årsmøte i Kirkens SOS i Borg 23. mars  

c) Romerike Revisjon IKS: Revisjonsberetning vedr. 

merverdiavgiftskompensasjon  

d) Kirkens Bymisjon: Takk for gaven 

e) Ullensaker kulturråd: Invitasjon til kulturting 10. mars 

f) Samling i Fremtiden bor hos oss 31. mars i Holmlia kirke 

g) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

 

Til punkt a): 81 dåp i Hovin i 2021. Gravferdstall: 97 i 2019, 88 i 2020, 

97 i 2021. 

Til punkt b): Steinar Ørum deltar. 

Til punkt e): Steinar Ørum deltar. Jessheim kirkes barnekor kommer til 

å ha et innslag på kulturtinget. 

Til punkt f): I løpet av året må menighetsrådet ta en vurdering på 

fortsatt medlemskap. 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 
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SAK 12/2022  Diakoni framover 

 Diakon Ragne Øybekk Sander deltok på møtet.  

 

 Fellesrådet har vedtatt at diakonstillingen knyttet til Hovin og Mogreina 

ikke skal lyses ut. Diakoni er en integrert del av kirken. Diakonene i 

Ullensaker jobber etter diakoniplanen og etter de planer og rammer som 

bl.a. menighetsrådet vedtar. Det at diakonstillingen som kuttes, har 

ligget til Hovin og Mogreina, skal ikke bety at det bare er disse 

menighetene som rammes av kuttet.  

 

Hvis vi er tydelige på de diakonale behovene i Ullensaker, kan det være 

med og utløse ressurser. 

 

 Prioriteringer framover må ses i sammenheng med behovene i 

Ullensaker, både i og utenfor kirken. Diakonien er en brobygger ut til 

resten av samfunnet. Diakonene i Ullensaker har kartlagt behovene i 

kommunen og sett det opp mot plan for diakoni og Borg bispedømmes 

strategidokument. Hovedutfordringene i Ullensaker kommune er 

befolkningsvekst, lavt utdanningsnivå, barnefattigdom, ensomhet, høy 

arbeidsledighet mm. Kommunen satser på gode møteplasser på tvers av 

generasjoner. Diakonene må prioritere hardt innenfor eget 

kompetansefelt. Nettverksbygging er en viktig oppgave både i og 

utenfor kirken. Det samme er møter med døende og arbeid på 

sykehjem, samt sjelesorgsamtaler for ungdommer og voksne. Det må 

jobbes med en løsning på hvordan diakonien kan synliggjøres i 

gudstjenestelivet.  

 

 Diakonale oppgaver i Hovin der ansattressurser bør brukes: Tilrettelagt 

konfirmantundervisning i samarbeid med prest, styret i «Det lille 

ekstra», besøk på sykehjem, sorgarbeid (v/Rita Kristoffersen), grupper 

inn mot ungdom, språkkafé mm.  

 

 Vedtak: 

Det er viktig å ivareta diakonene gjennom prosessen med 

omorganisering. En omorganisering får konsekvenser også for andre 

kollegaer. Kartleggingsprosessen og arbeidet med felles utnyttelse av 

diakoniressurser begynte lenge før det ble nedskjæringer i ressursene.  

 Det er en tøff prosess og en vanskelig situasjon, og diakonene 

berømmes for konstruktiv måte å se framover på. Det beste må gjøres ut 

av situasjonen, og her er fordelingen av ressurser mellom menighetene 

viktig. 

  

Det mangler en konkret plan for diakoni i menighetene framover. De tre 

diakonene har fått i oppgave å se på hvordan diakoniressursene skal 

brukes, og det arbeidet må det fart i. Det er fint å tenke langt framover, 

men det haster med å få løst de oppgavene vi har her og nå. Vi veit 

f.eks. ikke hvem som skal ha språkkafé i april. Staben i Hovin og 

Mogreina har i fellesskap satt opp en prioritering av diakonale 

oppgaver, og det samme bør gjøres i de to andre menighetene. 
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Diakonene i Ullensaker skal møtes i løpet av uka og skal deretter ha et 

møte med kirkevergen.  

 

 På sikt må det jobbes for å få inn en ny diakonstilling.  

 

 Diakoniutvalget i Hovin og Mogreina bør snarest kalles inn for å delta i 

prosessen med prioritering. Det må synliggjøres hva som ligger i de 

ulike diakon-stillingene. Ragne er tydelig på at hun ønsker å jobbe opp 

mot ungdommer og bidra til å dekke de behovene som er tydelige der. 

 

 Dialog og informasjon må på plass mellom fellesråd, menighetsråd og 

ansatte, og fellesrådet må følge opp den beslutningen som er tatt, enten 

oppfølgingen delegeres til kirkevergen eller blir liggende i fellesrådet. 

Menighetsrådet har forventing om gode prosesser med mulighet for 

medvirkning og lagspill. Ting må løses før det blir uro i stab og 

menighetsråd. Det må lages en totalplan og helhetsvurdering for hele 

fellesrådsområdet, og det må settes frister underveis i prosessen. 

 

Diakonene har ønske om møte med to stykker fra hvert menighetsråd. 

Steinar Ørum tar utfordringen. Møtet blir antageligvis 17. mars, og en 

fra diakoniutvalget bør være med i tillegg til Steinar. 

  

For øvrig tatt til orientering. 

 

 

SAK 13/2022 Regnskap 2021 

 Regnskapet ble lagt fram for godkjenning.  

Menigheten har god likviditet. Det har vært store budsjettavvik pga. 

pandemien, og noen områder har ikke hatt bevegelse i det hele tatt. 

Dette vil antageligvis påvirke frifond-utbetalinger i 2022 

 

 AUs forslag til vedtak: 

Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjennelse. 

Resultatet, kr. 246.069,-, avsettes til ubundet disposisjonsfond. 

 

Vedtak: 

Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors godkjennelse. 

Resultatet, kr. 246.069,-, avsettes til ubundet disposisjonsfond. 

 

 

SAK 14/2022 Budsjett 2022 

Budsjettet ble lagt fram for godkjenning.  

- Budsjettet settes opp med merforbruk/bruk av fond på til sammen 

226.000,-.  

- Det er flere usikkerheter knyttet til inntektssida for menigheten, 

inkl. driftstilskudd, trosopplæringsmidler, momsrefusjon og frifond.  

- Det settes ikke av midler til menighetsbladet i budsjettet, men det er 

fortsatt ønske om at det finnes en løsning for bladet.  

- På posten for inventar/utstyr settes det av midler til kirketekstiler 

(ca. halvparten av fullt beløp), julekrybbe, lysestake, lydskjerming 
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for slagverk og flere sangbøker til institusjonene. Det er ønske om å 

starte innsamlingsaksjon til kirketekstiler og undersøke legater mm. 

- Menighetsrådet avventer prisoverslag for frikombinasjoner orgel og 

fastmontert streamingutstyr (det sistnevnte er mindre aktuelt nå enn 

det var tidligere).  

- For konfirmantene ble det ikke vinterleir, men det er lagt inn kr. 

1000,- på både inntekts- og utgiftssiden med tanke på alternativt 

opplegg.  

- Tweens og Etter skoletid står fortsatt i budsjettet selv om det per i 

dag mangler ressurser til dette, men det er ikke noe vedtak om at 

disse tilbudene skal avvikles.  

- Det er store usikkerheter knyttet til budsjettet for diakoni, også pga. 

ressurs-situasjonen. 

- Åpen leir, språkkafé og Rast er fellestiltak og tas ut som egne 

ansvarsområder. 

- Det er høyt budsjett på utgiftssiden for kirkemusikk, men med tanke 

på likviditetssituasjonen, går det greit i år. Det er også høyt budsjett 

på utgiftssiden til Voce grunnet 15-årsjubileum til høsten. 

  

 Vedtak: 

Budsjettet vedtas i tråd med framlagt forslag. 

   

 

SAK 15/2022 Årsmelding 2021 

 Hovin menighets årsmelding ble lagt fram til godkjenning.  

 

 Vedtak: 

 Årsmeldingen godkjennes med mindre endringer. 

 

 

SAK 16/2022 Årsmøte og menighetsmøte 

Det skal være årsmøte og menighetsmøte rett etter gudstjenesten i 

Jessheim kirke 20. mars. Frist for å melde saker til årsmøtet, er satt til 

10. mars. Menighetsmøtet er om navneendring, fra Hovin sokn til 

Jessheim og Hovin sokn, der menighetsmøtet skal ha anledning til å 

uttale seg.  

 

 Vedtak: 

 Hvis det meldes inn saker innen fristen, delegeres det til AU å vurdere 

om de skal tas opp på årsmøtet. Steinar Ørum eller Eva Gullichsen leder 

årsmøtet. Per-Kristian Bandlien leder menighetsmøtet. De som kan fra 

menighetsrådet, møter kl. 10 og er kirkeverter + setter i stand. Marit 

Sæther sørger for innkjøp. Årsmøtepapirer legges i våpenhuset når 

fristen for å melde saker har gått ut.  

  

 

SAK 17/2022 Kirketekstiler til Jessheim kirke  

Etter beslutning i menighetsrådet ble det sendt ut invitasjon til seks 

tilbydere om å komme med forslag til nye kirketekstiler til Jessheim 
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kirke. Alle seks har meldt sin interesse og sendt inn forslag innen 

fristen. 

 

 AUs forslag til vedtak: 

Lise Skjåk Bræk og Astri Reppe tilbys oppdraget med forutsetning om 

biskopens godkjennelse. Utgangspunktet er messehakler og stolaer i 

alle de fire kirkeårsfargene, og antependium og prekestolklede som ikke 

byttes ut (dvs. de samme brukes hele tiden). Søknad sendes tjenestevei 

til biskopen via fellesråd/kirkeverge til prost i samsvar med Kirkelovens 

§18. 

 De fem andre som har levert forslag, tilbys å kunne fakturere kr. 2000,- 

for det arbeidet de har lagt ned i prosessen. 

 

 Vedtak: 

 Lise Skjåk Bræk og Astri Reppe tilbys oppdraget med forutsetning om 

biskopens godkjennelse. Utgangspunktet er messehakler og stolaer i 

alle de fire kirkeårsfargene, og antependium og prekestolklede som ikke 

byttes ut (dvs. de samme brukes hele tiden). Søknad sendes tjenestevei 

til biskopen via fellesråd/kirkeverge til prost i samsvar med Kirkelovens 

§18. 

 De fem andre som har levert forslag, tilbys å kunne fakturere kr. 2000,- 

for det arbeidet de har lagt ned i prosessen. 

Imponert, begeistret og enstemmig vedtak. 

 

 

SAK 18/2022 Det lille ekstra 

Hovin menighet er representert i styret for Det lille ekstra. Det innkalles 

til styremøte torsdag 3. mars kl. 15.00. Anna Spilling Isaksen har sittet 

som Hovin menighets representant i styret.  

 

 Vedtak: Ragne Øybekk Sander forespørres om hun kan tenke seg å gå 

inn i dette arbeidet. 

 

SAK 19/2022 Drop in-dåp 

Lørdag 2. april kl. 13.00-15.00 er det drop in-dåp i Jessheim kirke. Det 

arrangeres av Hovin og Mogreina menigheter i fellesskap.  

 

 Vedtak: Eva Gullichsen og Else Osnes blir med og møter kl. 12.00 

sammen med to fra Mogreina menighetsråd. Marit Sæther sørger for 

innkjøp, inkl. stor marsipankake.   

 

 

SAK 20/2022 Håpsfest 

Søndag 8. mai planlegges det håpsfest etter gudstjenesten til inntekt for 

Hovin menighets misjonsprosjekt i Liberia. Vi diskuterte hva som er 

mulig å få til med tilgjengelige ressurser. 
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 Vedtak: Det er ønske om å gjennomføre håpsfesten, muligens med en 

nedskalering av aktiviteter. Det er behov for flere frivillige både i 

forberedelse og gjennomføring. Tas opp igjen i neste møte.  

 

 

SAK 21/2022 Eventuelt 

    

Parkering ved Jessheim kirke 

Ullensaker kommune ønsker at hele sentrumsområdet, inkludert 

området ved Jessheim kirke, omfattes av samme parkeringsregulering. 

Kirkeverge Tor Tvethaug mener at det vil være fornuftig å imøtekomme 

dette, men ønsker menighetsrådets vurdering. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter kirkevergens vurdering, selv om det betyr at 

parkeringsmulighetene blir vanskeligere på hverdager etter kl. 16. Det 

anses som viktig at ansatte også kan benytte plassene bak kirken. Det er 

fint med tydelig skilting, men menighetsrådet minner også om behovet 

for tydelig skilting til kirkerom, rusomsorg og aktivitetsrom.  

 

 

Marit Sæther  

Ref. 

 

 


