
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 5. november 2019 

kl. 19.30 på kjøkkenet i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

 

Til stede: Steinar Ørum, Anna Spilling Isaksen (sak 94-98), Liv Ødemark-Bocek,  

Per-Kristian Bandlien, Ole Harald Laache, Thomas Bjørtomt-Haug, 

Else Osnes, Eva Gullichsen, Laila Guttulsrød, Guro Myrvold Holter, 

Marit Sæther 

Forfall:   Erland Helbø, Arvid Birkelund, Rolf Foss 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 94/2019  Godkjenning av innkalling til møte 5. november.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 95/2019  Godkjenning av referat fra møte 8. oktober.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 96/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Sjømannskirken: Takk for kirkeoffer  

 b) Informasjon om fellesrådet v/Eva Gullichsen 

 

 Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

SAK 97/2019 Diakoni 

 Diakon Anna Spilling Isaksen deltok på møtet, fortalte om jobben sin 

og svarte på spørsmål.  

 

Anna jobber 60 % som diakon i Hovin, 20 % i Mogreina og 20 % som 

prostidiakon. Hun samarbeider med ungdomsdiakon Ragne Øybekk 

Sander. Det er også tett samarbeid med de andre diakonene i 

fellesrådsområdet, blant annet om sorggrupper, temakvelder og 

språkkafé. Diakoni er kort sagt kirkas omsorgsarbeid, og det skal 

gjennomsyre alt arbeid i menigheten, med nestekjærlighet, inkluderende 

fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket som de fire 

pilarene. Hovin og Mogreina har felles diakoniplan og diakoniutvalg. 
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Arvid Birkelund er valgt inn i dette utvalget fra Hovin menighet. 

Diakoniplanen revideres annethvert år, og både diakon og diakoniutvalg 

er glade for innspill. 

 

Kirkeskyss og kirkeverter: Vi har noen frivillige utenom 

menighetsrådet, men ellers stiller menighetsrådets medlemmer som 

kirkeverter. Det er kirkekaffe på alle gudstjenestene, og vi har 

kirkeskyss til flest mulig gudstjenester. Kirkevertens oppgave er 

praktisk bistand og kirkekaffe. Vi pleier å sette opp to stykker pluss 

kirkeskyss i Jessheim kirke (fint om den som har kirkeskyss også kan 

hjelpe til litt), og én kirkevert pluss kirkeskyss i Hovin kirke. Det er fint 

at menighetsrådet er synlige for menigheten, og det å være kirkevert er 

en god måte å ivareta dette på. 

 

Kirkeskyss: mobilnummeret til den som har kirkeskyss, oppføres i 

gudstjenesteannonsen. 

 

Misjonsprosjekt: Hovin menighet har et misjonsprosjekt i Liberia 

gjennom Misjonsalliansen. Det er en fast gruppe med damer – 

«misjonsdamene» - som bidrar med praktisk bistand ved arrangementer 

knyttet til misjonsprosjektet. I tillegg er det ønske om å ha et 

misjonsutvalg. Ragnhild Gjerstad Hovde har blitt spurt og har sagt seg 

villig til å sitte i et slikt utvalg. 

Søndag 24. november er det gudstjeneste med fokus på 

misjonsprosjektet. Her trengs det et par kaker.  

 

Språkkafé: Vi har et fint samarbeid med NAV og Redd Barna om 

språkkafé en gang i måneden. NAV er usikre på om de har kapasitet til 

å holde dette i gang på månedlig nivå. Det er synd. Tiltaket er populært, 

og det pleier å være 100-150 deltakere hver gang. Hvis NAV trekker 

seg ut, kan det hende at det er noen andre som kan trekkes inn. Anna 

avventer nærmere informasjon fra NAV og holder menighetsrådet 

oppdatert.  

 

Vedtak:  

Menighetsrådets medlemmer settes opp som kirkeverter/kirkeskyss. AU 

ser på dette i møtet 19. november. Hvis noen ønsker å reservere seg 

(enten for det ene eller andre eller begge deler), må de si ifra til kontoret 

innen 19. november. 

 

Andre frivillige kan gjerne utfordres til å være kirkeverter/kirkeskyss, 

slik at «belastningen» på menighetsrådet ikke blir for stor. Si ifra til 

kontoret dersom dere skaffer noen.  

 

Anna Spilling Isaksen inviterer om ikke alt for lenge til et møte for 

kirkeverter.  

 

Misjonsprosjekt: Det er foreløpig ikke valgt medlem fra menighetsrådet 

til misjonsutvalget. Hvis noen kan tenke seg å sitte i et slikt utvalg, bes 

de om å si ifra til diakonen eller til kontoret. Diakonen spør Reidun 
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Rakotonirainy om hun kan tenke seg dette.  

Eva Gullichsen baker til 24. november. Saken tas opp igjen i AU-møtet 

19. november. 

 

Språkkafé: Saken diskuteres også i stabsmøte. Tas foreløpig til 

orientering i menighetsrådet. 

 

 

SAK 98/2019  Juletrefest for familier 

Lørdag 4. januar kl. 15.00 inviterer Hovin menighet i samarbeid med 

Omsorg Jessheim til juletrefest for familier. Det er behov for en del 

hjelpende hender, julenisse med hjelpere og folk til å være i miljøet, 

dvs. konkrete behov for praktisk hjelp.  

 

Vedtak: Meld fra til Anna diakon eller til Hovin menighetskontor hvis 

du har lyst og mulighet til å være med. 

 

 

SAK 99/2019  Kurs for menighetsråd 27. november 

Borg bispedømmeråd inviterer til kurs for nye menighetsråd  

27. november. Det serveres varm mat fra kl. 17.00. Møtet er fra kl. 

18.00 til 20.30. 

 

Vedtak: Marit Sæther melder på de som er til stede på møtet, og tar 

kontakt med de som ikke er der.  

 

 

SAK 100/2019 Innsettelse av ny prost 

Søndag 8. desember kl. 13.00 er det gudstjeneste i Jessheim kirke med 

innsettelse av Liv Berg Krohn-Hansen som ny prost i Øvre Romerike 

prosti. Hovin menighetsråd er vertskap og har ansvar for kirkekaffen.  

 

Vedtak: Per-Kristian Bandlien eller Steinar Ørum leder kirkekaffen. 

Alle møter kl. 11.00 med kake og hjelper til med å sette i stand/rydde 

vekk. 

 

 

SAK 102/2019 Festaften for frivilligheten i Ullensaker 

Ullensaker kommune ønsker å hedre frivilligheten i kommunen og 

inviterer to personer til festaften torsdag 5. desember kl. 18.00. 

 

Vedtak: Marit Sæther melder på Steinar Ørum og sjekker om det er en 

frivillig som kan tenke seg å være med. 

 

 

SAK 103/2019 Møteplan 

   Fastsettelse av møteplan for resten av 2019 og første halvdel av 2020. 

 

   AUs forslag til vedtak: 

   Menighetsrådsmøter følgende tirsdager kl. 19.30: 
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• 3. desember 

• 14. januar 

• 25. februar 

• 31. mars 

• 28. april 

• 9. juni 

• 25. august 

 

AU-møter følgende tirsdager kl. 14.30: 

• 19. november (NB: kl. 14.00) 

• 7. januar 

• 11. februar 

• 17. mars 

• 14. april 

• 26. mai 

• 18. august 

 

Vedtak: Som AUs forslag. 

 

 

SAK 104/2019 Regnskap 3. kvartal 

Regnskapet for 3. kvartal legges fram for godkjenning.  

 

Vedtak: Regnskapet ble godkjent. Det ble besluttet å gå til innkjøp av 

juletre til storsalen. 

 

 

SAK 105/2019 Eventuelt 

a) Lys Våken 

Lørdag 30. november til søndag 1. desember inviteres alle 11-åringer i 

Hovin og Mogreina til arrangementet Lys Våken i Hovin kirke, med 

overnatting i kirken. Her hadde det vært fint med litt ekstra hjelp, enten 

deler av eller hele arrangementet. 

Vedtak:  

Steinar Ørum har mulighet lørdag ettermiddag og litt utover kvelden. 

Andre melder ifra til kontoret hvis de har mulighet. 

 

    b) Avslutning for kantor Margaux Claire Lamont 

Kantor i Mogreina, Margaux Claire Lamont, slutter i jobben. Hun har 

jobbet en del i Hovin også. Det skal være avskjed for henne i Mogreina 

kirke 15. desember.  

Vedtak: Vi «hekter oss på» avslutningen i forbindelse med lysmesse i 

Mogreina 15. desember kl. 1700.  

 

c) Informasjon om menighetens aktiviteter 

Det er viktig at det er godt med informasjon rundt menighetens 

aktiviteter slik at de er lett tilgjengelige for folk. Det finnes 

bibelgrupper, men de er ikke organisert av Hovin menighet, men 

gjennom privat initiativ.  
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Vedtak: Tas til orientering. Arrangementer i regi av Ullensaker 

kirkeakademi bør også ligge på Hovin menighets hjemmesider.  

 

Marit Sæther 

Ref. 


