
MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 14. februar kl. 19.00 

på kjøkkenet i Jessheim 

kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

Til stede:  Steinar Ørum, Ole Harald Laache, Eva Gullichsen,  

Liv Ødemark-Bocek, Guro Myrvold, Per-Kristian Bandlien, 

Marit Sæther 

Forfall:   Thomas Bjørtomt-Haug, Rolf Foss, Erland Helbø, Arvid Birkelund 

 

MØTEBOK 

 

SAK 08/2023  Godkjenning av innkalling til møte 14. februar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 09/2023  Godkjenning av referat fra møte 17. januar.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 10/2023 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Juletakk fra Frivilligsentralen 

b) Kirkelig årsstatistikk 2022 

c) Digital årsstatistikk 2022 

d) Invitasjon til årsmøte i Ullensaker frivilligsentral 27. mars 

e) Referat fra felles møte menighetsråd/stab 26. januar 

f) Planlagt dato for drop in-dåp: lørdag 10. juni og drop in-vielse: 

fredag 18. august. 

g) Informasjon fra staben v/Per-Kristian Bandlien. 

 

Til punkt b): Statistikken viser stor aktivitet i menigheten. Det er grunn 

til å gi et klapp på skulderen til både menighetsråd og stab. I mange 

gudstjenester trekkes deltakerantallet opp av døpsfølge(r). 

Til punkt d): Steinar Ørum meldes på.  

Til punkt e): Staben skal ha et møte 1. mars med tanke på oppfølging av 

fellesmøtet, og saken tas deretter opp i menighetsrådet. Kirkens rolle 

som samfunnsaktør og kirkens synlighet i samfunnet er to viktige 

temaer. 

Til punkt g): 

- Barne- og knøttekor og babysang har starta opp og fungerer bra. 

- Det ble en fin og godt organisert menighetsfest i januar. 

- Vi har hatt besøk av 8. trinn på en ungdomsskole, og de stilte med 

masse spørsmål. 

- Per-Kristian Bandlien har vært på byplanmøte, og kirken blir regnet 

med når kommunen planlegger. 
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- Første helg i februar var det konfirmantleir på Lillehammer med ca. 

45 konfirmanter fra Jessheim og Hovin og Mogreina. Det ble en fin 

leir, organisert av Hekta. 

- Språkkafé og karnevalsgudstjeneste har blitt gjennomført med liv 

og latter. 

- Alle ansatte har vært på LHBT+-kurs med utgangspunkt i 

arbeidsmiljø. 

- Det har vært møte med Folkehelsekoordinator og FABU om 

sorgstøtte for ungdom.  

 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 11/2023 Inkluderende arbeid 

Menighetspedagog Marit Lavik deltok på møtet og informerte om 

inkluderende arbeid. 

 

 Marte Lavik sitter i ressursgruppa for Inkluderende kirke på Øvre 

Romerike. Det kommer en flyer med datoer som er aktuelle her i år. 

Jessheim kirke er best egnet rent praktisk for de som har fysiske 

utfordringer, og det er derfor naturlig å ha en del tiltak her. 

Det hender det kommer ønsker om spesielt tilrettelagte aktiviteter. Nå 

har vi to konkrete tiltak: Inkluderende messe 23. mars og 8. juni med 

kirkekaffe først og enkel messe etterpå – anbefales! I tillegg har Bente 

Sverdrup og Marte Lavik inkluderende sangstund to ganger i 

semesteret. Dette semesteret er datoene 16. februar og 20. april. 

Arbeidet med sangstunder er fortsatt i startgropa og startet som svar på 

en konkret henvendelse. Sangstundene har litt tegnstøtte og en enkel 

bibelfortelling, og det er viktig at den er forutsigbar og gjenkjennbar.  

  

Marte Lavik har deltatt på HEL-konferansen, som er en konferanse for 

inkluderende kirke. Det var en svært nyttig og givende konferanse. Vi 

har fortsatt mye å gå på når det gjelder tilrettelegging.  

 

 4. mai blir det inspirasjonssamling for inkluderende menighet i Fenstad. 

  

 Hvis noen kan tenke seg å lære litt tegn til tale, blir det to ettermiddager 

med kursholder i Jessheim kirke: 26. april og 7. juni kl. 18.00-20.30. 

 

 Det har vært ca. 50 stykker til middag etter barnekorøvelsene i februar. 

Det blomstrer i barne- og knøttekormiljøet. Menighetsrådets 

medlemmer anbefales å få med seg middagen før et menighetsrådsmøte 

en gang. Det er behov for flere på kjøkkenet (kl. 16-19). Si ifra dersom 

noen veit om noen.  

 

Vedtak: Takk for god informasjon.  
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SAK 12/2023  Endring av møtedato 

Menighetsrådet har frist 2. mai for å godkjenne valglister og valgform 

til menighetsrådsvalget.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Planlagt menighetsrådsmøte 9. mai flyttes til 2. mai. 

 

Vedtak: 

Planlagt menighetsrådsmøte 9. mai flyttes til 2. mai. 

 

 

SAK 13/2023  Årsmelding 2022 

Årsmeldingen ble lagt fram for godkjenning. 

 

   Vedtak: Årsmeldingen godkjennes.  

 

 

SAK 14/2023  Regnskap 2022 

Regnskap 2022 ble lagt fram for til godkjenning.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2022 godkjennes med forbehold om revisors 

godkjennelse. Mindreforbruk på kr. 205.678,- avsettes til ubundet fond. 

Vedtak: 

Regnskapet for 2022 godkjennes med forbehold om revisors 

godkjennelse. Mindreforbruk på kr. 205.678,- avsettes til ubundet fond. 

 

SAK 15/2023 Budsjett 2023 

Budsjett 2023 ble lagt fram for godkjenning. 

Vedtak: 

Budsjettet godkjennes med følgende kommentarer: 

- Budsjettet settes opp med planlagt merforbruk tilsvarende innkjøp 

av kirketekstiler. Det er håp om at fire sett med kirketekstiler kan 

leveres i løpet av året. 

- Det er tatt høyde for innkjøp av dåpslysestake og lysglobe for barn. 

Lysglobe for barn tas opp som egen sak i menighetsrådet. 

- Det settes inn kr. 85.000 i refusjon fra fellesråd (øremerket gave til 

kirketekstiler som står på bundet fond i fellesrådet). 

- Budsjetterte leieinntekter for utleie av aktivitetsrom i Jessheim kirke 

settes noe ned i påvente av sak om dette i fellesrådet. 

- Det er varslet at det ikke blir endringer i driftstilskudd og 

trosopplæringsmidler fra fellesrådet dette året. 

- Kirkerotteteater settes primært inn som en del av Festival F (Furuset 

menighet). 

- Ansvarsområde konfirmanter settes opp med planlagt merforbruk. 

Det er ønske om å få Helga Samset tilbake med forestilling for 

konfirmantene også høsten 2023.  
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- Det budsjetters med Tweens og Etter skoletid i håp om at disse 

tilbudene kan komme på plass andre halvår. 

- Hovin barneklubb settes på vent inntil videre. 

- Språkkafé settes opp med planlagt merforbruk. Det er håp om at 

tilbudet kan fortsette, og at alle menighetene i Ullensaker slutter opp 

om det, også økonomisk. Det kan hende det bør legges opp til et 

eget tilbud for ukrainske flyktninger som er på Scandic, slik at 

språkkafeen primært er for bosatte i kommunen. 

- Lunsjkonsertene er per i dag gratis, med mulighet for å gi en gave, 

og så lenge menighetsrådets likviditet er god, er det ønske om at 

dette kan fortsette. Det samme gjelder Julero. 

- Konserter, både interne og eksterne, skal innholdsmessig 

godkjennes av menighetsråd, delegert til sokneprest. Her har vi et 

forbedringspotensiale. Menighetsrådet minner også om vedtatte 

etiske retningslinjer. 

- Det settes av inntil kr. 5000 (én musiker) til vigslingsgudstjeneste 

for Ingelin Dahl Helbø. Vedtatt med tre mot to stemmer. Budsjettet 

justeres i samsvar med dette. 

- Det er per i dag usikkert hva som skjer med Søndagsskolen. Her 

mangler det frivillige. Vi beholder abonnement på Barnas uansett. 

 

SAK 16/2023  Utleiereglement for kirkene 

   Vedlegg i saken ettersendes. 

   Vedtak: Utsettes. Vedlegg ikke mottatt. 

 

SAK 17/2023  Eventuelt 

a) Videreføring av 20 % stilling diakonimedarbeider 

Etter søknad fra kirkeverge og påtrykk fra kommunal representant i 

fellesrådet Irene Furulund skal denne saken opp i formannskapsmøtet 

28. februar. Et varig økt påslag fra kommunen vil sikre stillingsandelen 

og dermed også språkkafeen (selv om det ikke er automatikk i at 

språkkafeen rammes dersom det ikke innvilges midler). 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

b) Kirkevalg 

Det trengs fortsatt flere kandidater både til menighetsrådsvalg og leke 

kandidater til nominasjonskomiteens liste i Borg. 

Vedtak: Menighetsrådets medlemmer bes om å melde fra dersom de 

kommer på noen som kan spørres.  

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


