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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 8. oktober 2019 kl. 

1930 i storsalen i Jessheim 

kirke  

Innkalte: 

Faste medlemmer og 

varamedlemmer i gammelt og nytt 

menighetsråd 

 

Til stede:  Else Osnes, Liv Ødemark-Bocek, Rolf Foss, Kirsti Hermansen 

Grøndahl, Helle Thode, Guro Myrvold Holter, Eva Gullichsen, Steinar 

Ørum, Merete Ødegaard Thommesen, Per-Kristian Bandlien, Bjørnar 

Myrland, Knut Riis, Thomas Bjørtomt-Haug, Erland Helbø, Arvid 

Birkelund, Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:   Heidi Reinertsen, Laila Guttulsrød 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 85/2019  Godkjenning av innkalling til møte 8. oktober.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 86/2019  Godkjenning av referat fra møte 10. september.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 87/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Presentasjon av menigheten v/Per-Kristian Bandlien 

b) Informasjon om forholdet fellesråd/menighetsråd v/Helle Thode 

c) Runde rundt bordet 

d) Fredag 1. november: Utdeling av lys på Jessheim stasjon 

e) Høringssvar kommunedelplan sendt inn av fellesrådet 

f) Festaften for frivilligheten 

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 88/2019  Budsjettjustering 

Hovin menighets budsjett for 2019 justeres.  

 

Vedtak: 

Budsjettjusteringene vedtas med følgende kommentarer: 
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- Årets portoutgifter er langt høyere enn opprinnelig budsjett, med en 

utgift på over kr. 50.000 i første halvår. Staben bes om å vurdere 

effekten før neste års budsjett settes opp. 

- Pris på støydempende plater til kafeen settes inn i revidert budsjett.  

- Det er grunn til å bemerke givertjenesten, som utgjør en betydelig 

forskjell i menighetens regnskap selv om vi verken har mange 

givere eller spesielt høye beløp.  

- Økte utgifter til menighetsfesten (konsert med Garness) settes inn i 

revidert budsjett. 

- Revidert budsjett har en ramme på ca. kr. 1,9 millioner både i 

inntekter og utgifter. Det er viktig at budsjett og regnskap følges 

opp slik at vi har kontroll. 

 

 

SAK 89/2019 Juletrefest for familier 

Hovin menighet v/diakon Anna Spilling Isaksen har fått forespørsel fra 

Omsorg Jessheim om mulighet for at menigheten kan arrangere en 

juletrefest for familier. Saken har vært drøftet i stabsmøte, og staben 

stiller seg positiv til dette. Juletrefesten skal ikke nødvendigvis 

arrangeres i Hovin menighets lokaler, og det kommer antageligvis til å 

bli flere samarbeidspartnere. Diakonen gjør videre undersøkelser.  

 

 Vedtak:  

Menighetsrådet støtter tiltaket og ønsker at det jobbes videre med det. 

Dato bør settes så snart som mulig, og hvis det har økonomiske 

konsekvenser for menigheten, bes de tatt med inn til menighetsrådet. 

 

 

SAK 90/2019 Menighetsfest 

Årets menighetsfest blir i Jessheim kirke 31. oktober kl. 1900.  

 

 Vedtak: 

Alle i menighetsrådet tar med en pai hver og møter kl. 1830. Staben har 

ansvar for istandsetting, kaker og salat, og menighetsrådet har ansvar 

for pai og oppvask/opprydding. 

 

 

SAK 91/2019 Jubileumsgudstjeneste 

 Søndag 20. oktober kl. 1700 er det jubileumsgudstjeneste for Borg 

bispedømme 50 år i Jessheim kirke. Menighetsrådet har ansvar for 

kirkekaffen. 

 

 Vedtak: 

 Alle i menighetsrådet tar med seg en kake hver og møtes kl. 1530 for å 

sette i stand. Alle hjelper til med å rydde etter kirkekaffen. Per-Kristian 

leder kirkekaffen. 

 

SAK 92/2019  Eventuelt 
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SAK 93/2019 Konstituering av nytt menighetsråd 

Det nye menighetsrådet ble konstituert. 

 

Vedtak: 

Leder: Steinar Ørum – valgt for 1 år 

Nestleder: Eva Gullichsen – valgt for 1 år 

Fellesrådsrepresentanter: Guro Myrvold Holter med vara Eva 

Gullichsen og Ole Harald Laache med vara Thomas Bjørtomt-Haug. 

 

Gudstjenesteutvalg: Liv Ødemark-Bocek 

Diakoniutvalg: Arvid Birkelund 

Trosopplæringsutvalg: Thomas Bjørtomt-Haug 

Misjonsutvalg: Tas opp i neste møte. 

Kirkeskyss/-verter: Tas opp i neste møte. 

 

Viktige datoer framover: 

- 27. okt. kl. 1100: Nytt menighetsråd presenteres for menigheten 

under gudstjenesten i Jessheim kirke kl. 1100 

- 5. nov kl. 1930: Menighetsrådsmøte 

- 7. nov: Konstituerende fellesrådsmøte 

- 27. nov: Kurs for nye menighetsråd 

- 8. des. kl. 1300: Innsettelse av ny prost i Øvre Romerike prosti 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 


