
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 25. februar 2020  

kl.  19.00 på kjøkkenet i 

Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Erland Helbø 

 

 

Til stede: Else Osnes, Per-Kristian Bandlien, Erland Helbø, Laila Guttulsrød, 

Guro Myrvold Holter, Thomas Bjørtomt-Haug, Ole Harald Laache, 

Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Marit Sæther 

Forfall:  Arvid Birkelund 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 10/2020  Godkjenning av innkalling til møte 25. februar.   

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 11/2020  Godkjenning av referat fra møte 14. januar.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 12/2020 Innkommet post og informasjonssaker 

a) FABU: Informasjon om manglende midler til Åpen leir  

b) Statistikk 2020  

c) Invitasjon til Kulturting 2020 i Ullensaker  

 d) Referat fra møte i diakoniutvalget 20.01.20  

 e) Invitasjon til regionårsmøte i Sjømannskirken 22. mars 

f) Søndagsskolen Norge: Takk for gaven 

g) Rådet for psykisk helse: Takk for gaven 

h) Menighetsfakultetet: Årsoppgave for 2019 

i) Bibelselskapet: Takk for offeret 

 j) Referat fra møte i fellesrådet 12. februar 

k) «Merkedatoer» framover: 

• 27. februar kl. 17.30: Informasjonsmøte for frivillige på 

språkkafé 

• 29. februar-1. mars: Tweens-festival 

• 1. mars kl. 11.00: Karnevalsgudstjeneste med utdeling av 6-

årsbok 

• 6. mars kl. 17.00 (Mogreina): Kvinnenes internasjonale 

bønnedag 

• 12. mars kl. 19.00: Trosopplæring for voksne 

• 19. mars kl. 17.30: Språkkafé 
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• 20. mars kl. 19.00: Ung messe 

• 21. mars kl. 14.00: Drop in-dåp 

• 24. mars: Salmekveld 

• 30. mars: Kirkerotte-teater 

• 31. mars: Fasteaksjonen 

• 31. mars-3. april: Påskevandringer (barnehager) 

• 18.-19. april: Tårnagenthelg 

• 23. april kl. 17.30: Språkkafé 

• 24. april kl. 14.00: Drop in-vielse 

 

Til punkt 12/2020 a: Det er fortsatt uavklart om det blir Åpen leir i år. 

 

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 13/2020 Informasjon fra staben 

 Sokneprest Per-Kristian Bandlien informerer. 

 

Det har vært konfirmantleir på Lillehammer med cirka halvparten av 

konfirmantene. Leiren gikk veldig fint.  

 

Statistikk 2019: Legg merke til nøkkeltall. I 2019 hadde vi 14.500 

deltakere på gudstjenester i Hovin menighet. Nesten 2.900 har gått til 

nattverd i løpet av året, og dette er langt flere enn det har vært de siste 

årene. Det er mange andakter på sykehjem, til sammen 102 andakter i 

2019. Dessuten deltok 3.500 personer på konserter i kirkene våre 

(interne og eksterne). Det har vært en økning på 22 % i gravferder fra 

2018 til 2019. Det er en økning i 35 % i vielser, og mye av dette skyldes 

vielsene på Oslo lufthavn.  

 

 Norges kristne råd har flere lokalavdelinger, og nå startes dette også på 

Øvre Romerike med medlemmer fra alle de kristne trossamfunnene. 

Fokus blir de tingene menighetene står sammen om. Øvre Romerike 

kristne råd kommer til å bli etablert i Jessheim kirke førstkommende 

torsdag kl. 19.00. 

 

 Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 14/2020  Trosopplæring for voksne 

Foredragsserien Trosopplæring for voksne er et samarbeid mellom 

Furuset, Mogreina og Hovin menigheter. Vinteren 2020 er det Hovin 

menighet som er vertskap, og neste møte skal holdes i Jessheim kirke  

12. mars. Det må settes i stand i storsalen i Jessheim kirke og ordnes litt 

mat. 

 

Vedtak:  

Laila Guttulsrød kan hjelpe til sammen  med familiemedlem. Eva 

Gullichsen kan bake.  Hvis det er en til som kan bidra med en kake, er 

det veldig fint. Ole Harald Laache holder for øvrig i arrangementet. 
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SAK 15/2020  Etablering av gudstjenestevalg 

Vi trenger å få på plass et gudstjenestevalg, spesielt med tanke på 

justering av lokal grunnordning, som blir en sak dette året. Sokneprest 

og kantor skal sitte i dette utvalget. Liv Ødemark-Bocek er valgt inn fra 

menighetsrådet.  

 

Kirkemøtet har vedtatt at det må gjøres endringer i liturgien, og dette 

skal gjøres i løpet av året. Frist for innsendelse av lokale endringer er  

6. november 2020. Startskudd for arbeidet skjer 26. februar med en 

samling for prester og organister på Øvre Romerike.  

  

Vedtak: I tillegg til de tre personene nevnt over, forespørres Solveig 

Grene Sæipæjærvi, Halvor Lindberg og Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl, som alle har meldt interesse for å sitte i gudstjenesteutvalget. 

Gudstjenesteutvalget etableres. 

 

 

SAK 16/2020 Karnevalsgudstjeneste 

 Søndag 1. mars er det karnevalsgudstjeneste med utdeling av 6-årsbøker 

i Jessheim kirke.  

 

 Vedtak: Det meste er under kontroll, og antageligvis er alle funksjoner 

dekket, men hvis noen i menighetsrådet har mulighet for å møte og ha i 

bakhodet at det kan trenges hjelp, er det veldig fint.  

 

 

SAK 17/2020 Drop in-dåp 

 Lørdag 21. mars kl. 14.00-16.00 er det drop in-dåp i Jessheim kirke. Vi 

planlegger praktisk gjennomføring. Vi har behov for to frivillige. 

 

 Vedtak: Eva Gullichsen kan bake. Guro Myrvold Holter sjekker om 

hun har mulighet for å være med. Menighetsrådets medlemmer 

oppfordres til å si ifra dersom de har mulighet til å være med, og ellers 

utfordre noen de kjenner. 

 

 

SAK 18/2020 Årsmøte 

Søndag 15. mars er det årsmøte for Hovin menighet etter gudstjenesten 

i Jessheim kirke kl. 11.00.  

 

Årsmøtet har blitt annonsert i Eidsvoll Ullensaker Blad, på 

hjemmesidene og på facebook. Det er ikke meldt inn saker til 

behandling på årsmøtet utover ordinære årsmøtesaker. 

 

Vedtak: 

Eva Gullichsen stiller med kake. Per-Kristian Bandlien er referent. 

Menighetsrådet er kirkeverter og sørger for istandsetting og rydding. 

Steinar Ørum og Eva Gullichsen møter tidlig for å sette i stand. 
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SAK 19/2020  Årsmelding 2019 

Årsmeldingen legges fram for godkjenning.  

 

   Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med mindre endringer.  

    

 

SAK 20/2020  Regnskap 2019 

Hovin menighets regnskap legges fram for godkjenning. 2019 har mer 

eller mindre vært et «normalår», og regnskap og budsjett stemmer i 

hovedsak godt overens. Der det er større avvik, finnes det naturlige 

forklaringer. 

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes med forbehold om revisors 

godkjennelse. 

 

 

SAK 21/2020  Budsjett 2020 

Budsjett 2020 legges fram for godkjenning. Hovedtanken om at 

løpende aktiviteter skal være selvfinansierende, opprettholdes, slik at 

innsamlede midler i størst mulig grad benyttes til områder som ikke har 

mulighet for selvfinansiering gjennom deltakerbetaling, dvs. 

kirkemusikk, diakoni, søndagsskole o.l. 

 

Portoutgiftene er fortsatt satt høyt, spesielt med tanke på 

trosopplæringstiltak. Så lenge vi ikke har andre gode muligheter for å 

nå målgruppa, ses dette på som fornuftig, men det oppfordres allikevel 

til å tenke samordning ved utsendelse. 

 

I budsjettet er det satt inn midler til flere puter og putetralle i Hovin 

kirke, projektor i storsalen, sangbøker på sykehjemmene, nye dåpslys, 

noen ekstra sceneelementer, en liten julegave til alle frivillige og 

utgifter til renhold knyttet til utleie (behandles som egen sak i neste 

menighetsrådsmøte). Kirkerottene er satt inn som fellesprosjekt med 

refusjon av utgifter fra de andre menighetene.  

 

Det ble diskutert om det skal budsjetteres med tap på fordringer som 

utgiftspost på ansvarsområde 412 konfirmanter, men erfaringsmessig er 

det realistisk, og det er derfor også tatt inn et beløp på kr. 10.000,- i 

utgiftssiden på budsjettet. 

 

Tweens har foreløpig blitt betalt gjennom gave fra Lions. Det bør 

vurderes om tiltaket etter hvert skal hel- eller delfinansieres gjennom 

egenbetaling og/eller frifondstøtte. 

 

Menighetsrådet er innstilt på å fortsatt være medarrangører for 

menighetsfesten og stille med mat, slik at matutgiftene til dette 
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arrangementet kan holdes lave.  

 

Åpen leir er foreløpig ikke tatt inn i budsjettet ettersom det ikke er 

avklart om dette vil bli arrangert i år. Hvis det skal arrangeres, 

forutsetter det et samarbeid med kommunen v/FABU. 

 

Kirkemusikk er satt opp med et budsjettert merforbruk på kr. 80.000,-. 

En stor del av dette er knyttet til musikalen «Det gode landet» som 

settes opp i juni. For øvrig godkjennes kirkemusikkbudsjettet med 

forståelse for at det her kreves midler inn, men i noe frykt for at det 

legges forventninger som ikke vil kunne innfris senere år. 

 

Vedtak: 

Grunnet god likviditet godkjennes budsjettet med et planlagt 

merforbruk på kr. 125.700,- (bruk av ubundne fond). Det presiseres at 

dette er et unntak fra regelen om balanse i budsjettet, og at planen neste 

år igjen er at budsjettet settes opp uten planlagt bruk av ubundne fond.  

 

SAK 22/2020  Eventuelt 

a) Takkoffer 15. mars 

Takkofferet 15. mars er satt opp til IKO. 

Vedtak: Dette endres til Hovin menighets kirkemusikalske arbeid. IKO 

settes i stedet opp på en gudstjeneste til høsten. 

 

b) Samling for menighetsråd 

Påminnelse om at det er felles samling for alle menighetsråd på Kløfta 

menighetssenter 15. april kl. 17.30. 

Vedtak: Tatt til orientering. Husk å melde deg på til 

kirkevergekontoret! 

 

c) Menighetsbladet 

Fellesrådet ber om at dette diskuteres i de enkelt menighetsrådene – sak 

04/20 i fellesrådet. 

Vedtak: Dette settes opp som sak på menighetsrådets neste møte,  

31. mars. Fellesrådet v/kirkevergen informeres om at vi ikke rekker 

fristen som er satt, 20. mars. 

 

d) Trosopplæringsutvalg 

Thomas Bjørtomt-Haug er valgt inn i trosopplæringsutvalget i Hovin 

menighet. 

Vedtak: Oppstart av trosopplæringsutvalget etterlyses. 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


