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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 13. august kl. 1930. 

på kjøkkenet i Jessheim 

kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede: Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Merete Ødegaard Thommesen,  

Knut Riis, Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:  Per-Kristian Bandlien, Kirsti Hermansen Grøndahl 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 62/2019  Godkjenning av innkalling til møte 13. august.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 63/2019  Godkjenning av referat fra møte 11. juni.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 64/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Acta: Takk for gaven  

b) Referat fra møte i fellesrådet 180619 

 c) Jubileumsgudstjeneste Borg 50 år: Jessheim kirke 20. oktober  

kl. 1700 med påfølgende kirkekaffe. 

 d) Jessheim KFUK/KFUM-speidere: Takk for gaven 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

 

SAK 65/2019 Gave til barne- og ungdomsarbeidet i Hovin menighet 

 Hovin menighet har fått en gave til barne- og ungdomsarbeidet. Gaven 

er regnskapsmessig plassert i eget fond, i samsvar med vedtak i 

menighetsrådet 11. juni, sak 54/2019. Det må tas en beslutning om hva 

pengene skal brukes til, slik at fondet belastes i samsvar med dette. 

Saken har vært oppe til diskusjon i stabsmøte. Følgende forslag har 

kommet inn: 

- Lyddempende plater i taket på kafeen 

- Hel eller delvis sponsing av leirutgifter for barn/ungdommer 

fra 5. til 10. trinn 
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- Besøk av Skjærgårds Live 

- 24 Hours Festival (delvis betalt av egenandel fra påmeldte) 

 

Vedtak: Menighetsrådet ønsker at det skal fremgå av fondsbelastningen 

at pengene har gått direkte til barn og unge, enten i form av 

arrangementer eller utstyr. Disse midlene skal dermed ikke brukes til 

lyddempende plater i taket på kafeen, men det ønskes likevel at det 

innhentes pristilbud på dette slik at det eventuelt kan legges inn i en 

annen budsjettpost. 

 

Det er ikke noen klausul om at midlene skal brukes til nye tiltak. Fondet 

kan derfor benyttes til allerede eksisterende tiltak, og særskilt tiltak som 

ikke eller som vanskelig finansieres gjennom deltakerbetaling, som 

søndagsskole, sommertur for Hovin barneklubb o.l. 

 

Menighetsrådet bifaller bruk av midlene til de tre siste punktene (hel 

eller delvis sponsing av leirutgifter – også for konfirmantforesatte som 

har problemer med å betale leiravgiften, besøk av Skjærgårds Live og 

hel- eller delfinansiering av 24 Hours Festival). Det går an å tenke at 

disse midlene skal gå til å finansiere ett spesielt tiltak over flere år, slik 

at vi danner en tradisjon på at midlene f.eks. benyttes til besøk av 

Skjærgårds Live i x antall år framover, men det går også an å benytte 

dem på flere tiltak.  

 

Ungdomsprest, menighetspedagoger og diakonimedarbeider for barn og 

unge vet best hvor skoen trykker, og med føringene over som bakteppe 

gis disse ansatte fullmakt til å definere hva midlene skal brukes til.   

 

 

SAK 66/2019  Gina Andersen Moens legat 

Gina Andersen Moens legat har midler til utdeling. Søknadsfrist:  

1. september. Midlene fra Gina Anders Moens legat deles ut til unge 

kvinner og menn i Ullensaker, til hjelp til praktisk utdannelse i 

landbruk, skogbruk, håndverk, husflid, husholdning e.l. Det gis også 

bidrag til personer som søker å dyktiggjøre seg til lønnede eller 

frivillige oppgaver i Den norske kirke.   

 

Vedtak: Menighetsrådet søker om midler til kick-off (seminar med 

blanding av faglig og sosialt innhold, gjerne med overnatting) for de 

nye menighetsrådsmedlemmene sammen med stabene, slik at de nye 

menighetsrådsmedlemmene kommer skikkelig i gang og føler seg 

integrert fra første dag. Søknaden beløpsfestes ikke. Det antas at 

fellesrådet/kirkevergekontoret må administrere et slikt tiltak hvis det 

bevilges midler til det. Adm. leder utformer søknaden.  

 

 

SAK 67/2019  Kirkevalg 

 Frist for rekruttering av valgfunksjonærer (inkl. funksjonærer til 

opptelling) er 30. august. Det er også samme frist for å planlegge 
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gjennomføring av valgting (inkludert godkjenning av forhåndsstemmer) 

pluss opptelling av stemmer.  

 

 Vedtak: 

Godkjenning av forhåndsstemmer delegeres til administrativ leder/stab 

og foretas ca. kl. 1400 fredag 6. september. 

 

Gjennomføring av valgting planlegges i hovedsak på kurset på Kløfta 

menighetssenter tirsdag 27. august. Kirkevergekontoret har ansvar for 

fysisk tilrettelegging på alle stemmesteder, inkl. valgavlukker, urner o.l. 

Det er viktig med tydelig merking/skilting til kirkevalget. Selv om 

kirkevalget skal være klart adskilt fra kommune-/fylkestingsvalget, er 

det ønske om at den fysiske avstanden mellom de to valgene er kortest 

mulig.  

 

Det mangler fortsatt noen valgfunksjonærer. Menighetsrådet jobber 

med å fylle listene og melder fortløpende inn navn til 

menighetskontoret, som igjen fortløpende informerer om hvilke vakter 

som mangler bemanning. Hvis det fortsatt mangler bemanning 27. 

august, samles de av menighetsrådet medlemmer som er til stede på 

kurset, i etterkant, for å legge en plan.   

 

 

SAK 68/2019 Festival F 

 Oppfølging av sak 57/2019. 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:  
Det mangler fortsatt noen frivillige. Menighetsrådet jobber med å fylle 

listene og melder fortløpende inn navn. 

 

 

SAK 69/2019 Lansering av app 

 MinMenighetsportal er en app som er fri for nedlastning via AppStore 

og Google Play. I app-en får brukeren oversikt over gudstjenester, 

konserter, kulturarrangementer, aktiviteter og frivillige oppgaver i egen 

menighet eller i menigheter i nærheten. Vi har nå fått app-en såpass 

oppdatert at det er på tide med lansering 

 

 Vedtak: Informasjonen tas til etterretning, og menighetsrådet støtter all 

informasjon som deles om app-en. De fleste bruker app-er aktivt i dag, 

og det er flott at menigheten også har fått en app for gudstjenester og 

aktiviteter. Det er ønskelig at informasjon om app-en skrives på 

programmer og annet materiell som blir delt ut. 

 

 

SAK 70/2019 Åpen kirke under Jessheimdagene 

 Menighetsrådets arbeidsutvalg foreslår at vi har åpen kirke i Jessheim 

kirke noen timer lørdag 17. august. 
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 Vedtak: Dette legges på is i år. Det oppfordres til dialog med 

storsenteret i etterkant av Jessheim-dagene.   

 

   

SAK 71/2019  Eventuelt 

a) Gave til Hovin menighet 

Margery Sitkin, som var med og kniplet til altermøblene i Jessheim 

kirke, har gitt menigheten en duk med kniplingskant. 

Vedtak: Hovin menighet takker for gaven og sender takkekort. 

 

b) Fasadeskilting Jessheim kirke  

Det er ønske om å få opp fasadeskilting på Jessheim kirke. Tilbud er 

innhentet, og skisser ble presentert i møtet, men må gjennom en 

lengre prosess med byggesaksbehandling i kommunen. 

Vedtak: Hovin menighetsråd gir sin fulle tilslutning til 

fasadeskilting. Det er ønske om at det i tillegg til Olavsmerket og 

teksten «Den norske kirke» også vurderes å føye til «Jessheim 

kirke» som tekst, evt. at «Den norske kirke» erstattes med 

«Jessheim kirke». Samtidig ønsker menighetsrådet at det fortsatt 

arbeides med bedre (vei)skilting til Jessheim kirke.   

    

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


