
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 11. juni kl. 1900 på 

kjøkkenet i Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

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

Kirsti Hermansen Grøndahl, Knut Riis, Eva Gullichsen, Ragne Øybekk 

Sander (sak 55/2019), Marit Sæther 

Forfall:  Heidi Reinertsen, Ole Harald Laache 

 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 52/2019  Godkjenning av innkalling til møte 11. juni.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 53/2019  Godkjenning av referat fra møte 28. mai.    

Vedtak:  

Sak 43/2019: mai korrigeres til april. 

Sak 47/2019: desember korrigeres til september. 

For øvrig godkjent.   

 

 

SAK 54/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Hovin menighet har mottatt en gave på kr. 50.000,- til barne- og 

ungdomsarbeid. 

b) Jessheimdagene: Hovin menighet har fått avslag på søknad om stand. 

 

Vedtak:  

Til sak 54 a: Det opprettes et bundet fond som midlene settes på. 

Takkekort sendes. 

Til sak 54 b: Det kan evt. settes opp stand utenfor kirken, eller en 

kirkevalg-stand sammen med politiske partier foran Rådhuset. Dersom 

det blir tatt et initiativ til noe fra stabens side, støtter menighetsrådet 

dette. Det bør være en dialog med storsenteret.  

   Tas for øvrig til orientering. 
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SAK 55/2019  Høring revidert plan for diakoni 

Diakonimedarbeider Ragne Øybekk Sander deltok på møtet. Hovin 

menighet er en av de utvalgte høringsinstansene for Den norske kirkes 

reviderte plan for diakoni. Høringsfrist: 20. juni.  

 

Utkastet til diakoniplan har blitt gjennomgått og diskutert av Ragne og 

diakon Anna Spilling, og de har lagd utkast til svar på de spørsmålene 

som stilles i høringsbrevet. 

 

Vedtak: 

Utkastet til diakoniplan har ingen vesentlige mangler og er stort sett 

greit, men menighetsrådet har noen innspill: 

- Vi er usikre på metodikken med se-bedømme-handle. Det må i 

hvert fall presiseres at lokale planer ikke forventes oppdatert med 

ny metodikk, og det bør ryddes opp i utkastet til diakoniplan, der 

det er overlappinger spesielt mellom feltene «bedømme» og 

«handle». 

- Det er ønske om en presisering av målgruppa for diakoniplanen. 

Hvis målgruppa er frivillige/andre, er det for mye informasjon i 

utkastet til revidert plan. 

- Språk og tilgjengelighet: Her er det en god vei å gå fortsatt. 

- Side 3: «Troen som grunnleggende drivkraft». Dette bør forandres 

til f.eks. «evangeliet som grunnleggende drivkraft», dvs. at det er 

noe utenfor oss selv som er drivkraften, og ikke den enkeltes tro. 

- På spørsmålet om utkastet til revidert diakoniplan har fått den 

nødvendige oppdateringen, er vårt svar negativt, dvs. at planen 

trenger mer arbeid før den sendes ut.  

- Menighetsrådet bemerker også at høringsbrevet er datert 21. mars, 

men sendt til menighetsrådene på e-post først 1. mai. 

 

Ragne Øybekk Sander tar med seg tilbakemeldingene og har et møte 

med Anna Spilling på fredag. Oppdatert høringssvar sendes til 

menighetsrådet mandag 17. eller tirsdag 18. juni. Menighetsrådets 

medlemmer kommer med evt. innsigelser til høringssvaret på e-post 

innen høringsfristen 20. juni. Da sendes høringssvaret inn.  

 

 

SAK 56/2019 Kirkevalg 2019 – oppfølging 

Valgstyret (dvs. menighetsrådet) oppnevner stemmestyrer (minst tre 

personer på hvert sted). Valgting og tider: Ullensaker rådhus, Skogmo 

skole og Hovin skole søndag 8. september kl. 15-20 og mandag 9. 

september kl. 10-20. Ett av medlemmene av stemmestyret skal 

oppnevnes til leder på hvert valgsted, dette skal fortrinnsvis være et av 

valgstyrets medlemmer. Frist: 30. august. Innen samme frist skal det  

også oppnevnes valgfunksjonærer til opptelling.  

 

 Vedtak: Menighetsrådets medlemmer rekrutterer og gir fortløpende 

beskjed til Marit Sæther, fortrinnsvis innen 20. juni.  
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SAK 57/2019 Festival F – oppfølging 

Årets Festival F går av stabelen 3. helg i september, dvs. fredag 13. – 

søndag 15. september. Hovin menighet har sammen med Furuset 

menighet ansvar for aktivitetsdagen på Folkvang.  

 

 Vedtak: Menighetsrådets medlemmer rekrutterer og gir fortløpende 

beskjed til Marit Sæther.  

 

SAK 58/2019 Forespørsel om fast leie 

Good Vibrations showkor ønsker å undersøke muligheten for å øve fast 

i storsalen i Jessheim kirke annenhver mandag, dvs. mulighet + 

pris/vilkår. 

AUs forslag til vedtak:  

Good Vibrations showkor får tilbud om å leie med tilsvarende vilkår 

som Ullensaker korforening har (tre måneders oppsigelse, delta på en 

gudstjeneste i året).  

 

Vedtak:  

Good Vibrations showkor får tilbud om å leie med tilsvarende vilkår 

som Ullensaker korforening har (tre måneders oppsigelse, delta på en 

gudstjeneste i året). Pris per gang pr. 01.06.2019: kr. 750,-.  

 

SAK 59/2019  Møteplan høsten 2019 

   Det settes opp møteplan for høsten 2019. 

AUs forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget: 6. august, 27. august, 24. september og 22. oktober 

(forslag til det nykonstituerte rådet). 

Menighetsrådet: 13. august, 10. september, 8. oktober (fellesmøte, nytt 

og gammelt råd. Nytt råd konstituerer seg.) og 5. november (forslag til 

første møte nytt råd). 

 Vedtak:  

Arbeidsutvalget: 6. august, 27. august, 24. september og 22. oktober 

(forslag til det nykonstituerte rådet). 

Menighetsrådet: 13. august, 10. september, 8. oktober (fellesmøte, nytt 

og gammelt råd. Nytt råd konstituerer seg.) og 5. november (forslag til 

første møte nytt råd). 

 

 

SAK 60/2019 Strategiplan for kirken i Ullensaker – oppfølging 

Innsendt forslag til revidering av strategiplanen legges fram med 

mulighet for mindre endringsforslag. 

 

Vedtak: Det har ikke kommet inn flere innspill til strategiplanen. 

Hovin menighet burde ha hatt sin egen strategiplan, dvs. en overordnet 

plan som tar både diakoniplan, trosopplæringsplan og andre planer opp 

i seg, og som samordnes med Borg bispedømmes strategiplan.  
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SAK 61/2019  Eventuelt 

   Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref.    


