
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 10. mai 2022  

kl. 19.00 i storsalen i 

Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Eva Gullichsen, Arvid Birkelund, Steinar Ørum, Per-Kristian Bandlien, 

Ole Harald Laache, Liv Ødemark-Bocek, Marit Sæther (unntatt sak 

42/2022). 

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

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 33/2022  Godkjenning av innkalling til møte 10. mai.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 34/2022  Godkjenning av referat fra møte 5. april.    

Vedtak: Godkjent. 

Menighetsrådet takker kirkevergen for tilbakemelding på sak 28/22, og 

tar den til orientering. 

 

 

SAK 35/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Misjonsalliansen: Vårrapport fra Liberia og Sierra Leone  

b) Håpsfesten er utsatt fra 8. mai til 23. oktober, samtidig med utdeling 

av 4-årsbøker.  

c) Borg bispedømmeråd: Sammen som kirke i hele verden  

d) Ullensaker kommune: Invitasjon til friluftslivets uke 3.-11. 

september 

e) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien 

- Lunsjkonsert med Milkica Radovanovic og Jon Henrik Solhei 

var svært vellykket. 

- Påskehøytiden har gått bra med god oppslutning. 

- NRK har hatt befaring i kirken med tanke på å sette opp TV-

utstyr. Samarbeidet med NRK går godt. 

- Det er radiogudstjeneste fra Jessheim kirke 15. mai, og så blir 

det test-tv-produksjon (sendes bare på radio) 28. august og radio 

+ tv 9. oktober. 

- Det har blitt gjennomført en hjemmekonfirmasjon i april. 

- Det var ca. 200 på åpen kirke etter ungdomsdødsfall og en tung 

begravelse etterpå.  
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- Det er få påmeldte til tårnagenthelg, og helgen vurderes utsatt, 

evt. avlyst/alternativt opplegg/to årskull neste år. Det avgjøres 

neste uke. Det kan være flere årsaker til svak påmelding, inkl. 

pandemi og manglende breddetiltak for aldersgruppen. 

- Kateket/menighetspedagogstilling lyses ut nå.  

- Regnskapsprogrammet oppdateres og regnskapsrapporter er 

derfor noe forsinket. 

- Hovin og Mogreina menigheter har fått kr. 30.000 i OVF-midler 

til reklame for dåp. Midlene brukes på kinoreklame for drop in-

dåp og dåp (4 uker til høsten), innkjøp til/pr for drop in-dåp 

pluss noen kroner til disposisjon for hver av menighetene. 

 

Vedtak: Tas til orientering.  

 

 

SAK 36/2022 Diakoni i Ullensaker 

Representanter fra alle menighetsrådene i Ullensaker, fellesrådet og 

diakonene hadde et møte 31. mars, og menighetsrådene er bedt om å ta 

opp tråden fra dette møtet. Diakonene ber spesielt om at 

arbeidsdokumentet og forslaget til felles diakoniutvalg behandles, og at 

hvert menighetsråd finner en representant med vara til felles 

diakoniutvalg.  

 

 Vedtak: 

Eva Gullichsen velges som medlem av felles diakoniutvalg, og Arvid 

Birkelund velges som varamedlem. Felles diakoniutvalg har møte 16. 

juni.  

 Arbeidsdokument og prioritering/fordeling av oppgaver utsettes til 

neste møte. Steinar Ørum gjør undersøkelser rundt lokale diakoniutvalg.  

 

 

SAK 37/2022  Møtedatoer høsten 2022 

   Fastsettelse av møtedatoer. 

 

   AUs forslag til vedtak: 

Møte i arbeidsutvalget kl. 13.00 på følgende datoer: 23. august,  

13. september, 11. oktober, 15. november. 

Møte i menighetsrådet kl. 19.00 på følgende datoer: 30. august,  

27. september, 25. oktober, 29. november. 

 

   Vedtak: Møteplan fastsettes i tråd med AUs vedtak. 

Møte i arbeidsutvalget kl. 13.00 på følgende datoer: 23. august,  

13. september, 11. oktober, 15. november. 

Møte i menighetsrådet kl. 19.00 på følgende datoer: 30. august,  

27. september, 25. oktober, 29. november. 

 

 

SAK 38/2022  Oppvaskmaskin 

Den ene oppvaskmaskinen på kjøkkenet i Jessheim kirke trengs å byttes 

ut. Ny maskin koster ca. kr. 60.000,- inkl. mva.  Avdelingsleder 
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økonomi Helle Thode foreslår et spleiselag i form av at kr. 30.000,- 

betales av Åpen barnehage (mindrefakturering av Åpen barnehage), og 

resterende av Hovin menighets utleieinntekter. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet støtter innkjøp av ny oppvaskmaskin, men det 

undersøkes om et rimelig alternativ vil være tilstrekkelig. 

 

 

SAK 39/2022  Festival F 

Festival F er en del av “Størst av alt” – trosopplæring for barn og unge i 

Ullensaker. Festivalen har de siste årene vært arrangert av menighetene 

i fellesskap med aktiviteter og arrangementer i og frivillige og ansatte 

fra alle de fire menighetene, og organisert gjennom en festivalkomité 

bestående av en ansatt fra hver av de fire menighetsrådene. Av møtebok 

fra fellesrådets møte 17. mars (sak 13/22) framgår det at kirkevergen 

bes om å sette opp forslag til ansvarsfordeling mellom menighetsrådene i 

oppfølging av fellestiltak på tvers av soknegrenser. Forslaget sendes 

menighetsrådene for eventuelle kommentarer innen oppgitt tidsfrist. 

Dersom det mottas vesentlige merknader til kirkevergens forslag legges 

saken fram på nytt for fellesrådet.  

 

Vedtak: 

Festival F er nå forankret økonomisk i Furuset menighetsråd. Det er håp 

om at festivalen kan gjennomføres omtrent som vanlig. Menighetsrådet 

kommer tilbake til saken på neste møte. 

 

 

SAK 40/2022  Medlemskap i Fremtiden bor hos oss (FBHO) 

Hovin menighet er medlem av prosjektet Fremtiden bor hos oss, som er 

et nettverk av menigheter for erfaringsdeling og videreutvikling av 

menigheter i områder med flerkulturell og flerreligiøs befolkning.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Hovin menighet melder seg ut av Fremtiden bor hos oss. 

 

Vedtak: 

Hovin menighet melder seg ut av Fremtiden bor hos oss. 

 

 

SAK 41/2022 Gullkonfirmanter 

Konfirmantene fra 1972 er invitert til gudstjeneste i Hovin kirke og 

festsamvær i Jessheim kirke søndag 19. juni.  

  

   Vedtak: 

Marit Sæther sørger for bestillinger og innkjøp. May Kristin Grønvold 

forespørres om borddekking. Eva Gullichsen og Liv Ødemark-Bocek 

hjelper til på kjøkkenet.  
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SAK 42/2022  Julekrybbe 

Oppfølging av sak 112/21, 05/22 og 14/22. Det har vært ønske om å 

skaffe en stor julekrybbe til Jessheim kirke med 24 figurer som kan 

settes fram gjennom adventstida, og dette er også tatt inn i budsjettet for 

2022. Tre leverandører har blitt forespurt, og det har resultert i to 

konkrete forslag fra samme leverandør.  

 

Vedtak: 

Liv Ødemark-Bocek følger opp videre, og flere forslag innhentes. Det 

sendes ut bestilling/beskrivelse og det tilbys et honorar på inntil  

kr. 2000,- for skisser. Tilbydere bes om å komme med et helhetlig 

forslag innen 15. september.  

 

 

SAK 43/2022 Eventuelt 

a) Endring av møtedato 

Menighetsrådsmøte er planlagt til 14. juni, men da kommer biskopen på 

besøk. 

Vedtak: Menighetsrådsmøtet flyttes til 7. juni. 

 

b) 2. pinsedag  

2. pinsedag er det felleskirkelige gudstjeneste i Jessheim kirke kl. 17.00. 

Gudstjenesten arrangeres av Øvre Romerike kristne råd og Ullensaker 

kirkeakademi. 

Vedtak: Tatt til orientering og med oppfordring om å stille opp på det 

som kommer til å bli en fin gudstjeneste. 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

Eva Gullichsen 

Ref. sak 42/2022 


