
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 28. mai kl. 1930 på 

kjøkkenet i Jessheim kirke  

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede: Steinar Ørum, Eva Gullichsen, Merete Thommesen, Heidi Reinertsen, 

Kirsti Hermansen Grøndahl, Ole Harald Laache, Per-Kristian Bandlien 

(sak 46/2019), Marit Sæther 

Forfall:  Knut Riis 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 42/2019  Godkjenning av innkalling til møte 28. mai.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 43/2019  Godkjenning av referat fra møte 30. mai.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 44/2019 Innkommet post og informasjonssaker 

b) Normisjon: Takk for gaven  

 c) Misjonsalliansen: Prosjektrapport 2018  

 d) Bibelselskapet: Takk for gaven 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 45/2019 Kirkevalg 2019 

 Valgstyret fastsetter tid og sted for forhåndsstemming og oppnevner 

stemmemottakere. Frist: 1. juni. Valgstyret oppnevner også 

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. Etter 

hvert må det også oppnevnes valgfunksjonærer til opptelling (frist 30. 

august). 

 

 AUs forslag til vedtak: 



MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

 Det blir mulighet for forhåndsstemming i Jessheim kirke mandag-

fredag kl. 0900-1400 i perioden 10. august-6. september. I tillegg 

oppfordres det til å legge til rette for forhåndsstemming i forbindelse 

med gudstjenester og andre aktiviteter i samme periode, f.eks. i 

forbindelse med institusjonsandakter og ved samlingspunkter for 

konfirmanter. 

 

På valgdagene legges det opp til ett skift søndag kl. 15-20 og to skift 

mandag, hhv. kl. 10-15 og 15-20. Marit Sæther setter opp liste over 

stemmefunksjonærer, og så blir det førstemann til mølla for valgstyrets 

(dvs. menighetsrådets) medlemmer og andre frivillige som valgstyret 

rekrutterer.  

 

Vedtak:  

Det blir mulighet for forhåndsstemming i Jessheim kirke mandag-

fredag kl. 0900-1400 i perioden 10. august-6. september. I tillegg 

oppfordres det til å legge til rette for forhåndsstemming i forbindelse 

med gudstjenester og andre aktiviteter i samme periode, f.eks. i 

forbindelse med institusjonsandakter og ved samlingspunkter for 

konfirmanter. 

 

På valgdagene legges det opp til ett skift søndag kl. 15-20 og to skift 

mandag, hhv. kl. 10-15 og 15-20. Marit Sæther setter opp liste over 

stemmefunksjonærer, og så blir det førstemann til mølla for valgstyrets 

(dvs. menighetsrådets) medlemmer og andre frivillige som valgstyret 

rekrutterer.  

 

Menighetsrådets medlemmer prøver å skaffe valgfunksjonærer og 

tellekorps og melder fortløpende fra til kontoret. Det rekrutteres også 

fra facebook-siden for frivillige.  

 

Det er viktig at forhåndsstemmingen skjer i ordentlige former og uten 

mulighet for innsyn. Det sjekkes om et av valgavlukkene kan settes opp 

i gangen i Jessheim kirke i tida for forhåndsstemming.  

 

 

SAK 46/2019  Strategiplan for kirken i Ullensaker - rullering 

Strategiplanen for kirken i Ullensaker skal rulleres i 2019. 

Fellesrådet/kirkevergekontoret har bedt menighetene om å komme med 

innspill til planen. Kommuneplanen revideres høsten 2019. 

Strategiplanen bør være klar før kommuneplanen behandles, slik at 

innspillene fra kirken kommer i forkant og ikke i etterkant. 

Menighetsrådet har derfor tidligere bedt om at strategiplanen settes opp 

som sak på fellesrådets møte 13. juni.  

 

Kirkevergekontoret ønsker at strategiplanen innarbeides i Strategiplan 

for Borg bispedømme. Det er fint å kunne ha med bispedømmets 

strategiske mål og visjon i enn en lokal plan, og dermed uproblematisk 

å hekte seg på bispedømmets strategiplan. Imidlertid er målgruppen for 

de to planene noe ulik. Ullensakers strategiplan er på mange måter 
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spisset mot kommunen, mens det i Borgs strategiplan er mindre rom for 

konkrete temaer som kirkebygg, tomter o.l. Det er viktig å legge arbeid 

i å gjøre Borgs strategiplan lokal hvis den skal kunne brukes opp mot 

kommunen, spesielt her hvor vi har spesielle storkommune-utfordringer 

og stor befolkningsvekst. Begge planene skal støtte opp om det vi driver 

med som menighet, men målgruppene for planene er forskjellige, og det 

er behov for å kombinere det visjonære med det konkrete. I arbeidet 

med ny strategiplan bør en i så fall også ta seg tid til å studere andre 

strategiplaner nærmere, f.eks. kommunale strategiplaner, for å se om 

kirkens plan er gjenkjennelig for kommunale instanser. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet ønsker å jobbe videre med å lage en strategiplan som er 

tilpasset Borg bispedømmes strategiplan. Menighetsrådet ønsker fortsatt 

at fellesrådet skal behandle rulleringen av strategiplanen på sitt møte 

13. juni, og utforming av en ny plan for alle menighetene vil kreve 

lenger tid og mer arbeid. Menighetsrådet sender dermed inn sine 

innspill til gjeldende plan til kirkevergekontoret. Det åpnes fortsatt for 

mindre endringer fra Hovin menighets side, og planen settes derfor også 

opp på møtet 11. juni.  

 

På sikt er det ønske om et felles strategimøte for alle menighetsråd og 

ansatte i fellesrådsområdet, og kanskje med innledning fra 

bispedømmerådet. Med tanke på at nye menighetsråd konstitueres 

høsten 2019, bør et felles møte settes opp f.eks. i første kvartal 2020.  

 

 

SAK 47/2019  Festival F 

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

søndag 15. desember. Hovin menighet har sammen med Furuset 

menighet ansvar for aktivitetsdagen på Folkvang. I tillegg søkes det om 

at en kollekt i 2019 tilfaller Festival F. 

 

AUs forslag til vedtak: 

Hovin menighetsråd overfører kr. 2000,- til Festival F. 

 

Vedtak: 

Hovin menighetsråd overfører kr. 2000,- til Festival F. 

 

Menighetsrådets medlemmer bes om fortløpende å melde fra til 

kontoret hvilke vakter de har mulighet for å ta eller har rekruttert noen 

til. Forespørsel legges ut på facebook-siden for frivillige. 

    

 

SAK 48/2019  Høring revidert plan for diakoni 

Hovin menighet er en av de utvalgte høringsinstansene for Den norske 

kirkes reviderte plan for diakoni. Høringsfrist: 20. juni.  

 

AUs forslag til vedtak: 

Diakon Anna Spilling bes om å komme med innspill til 
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menighetsrådsmøtet 11. juni og evt. delta på møtet hvis hun har 

mulighet. 

 

Vedtak:  
Diakon Anna Spilling bes om å komme med innspill til 

menighetsrådsmøtet 11. juni og evt. delta på møtet hvis hun har 

mulighet. 

 

 

SAK 49/2019  Benkeputer i Hovin kirke 

I Hovin menighets budsjett for 2019 er det satt av inntil kr. 15.000,- til 

flere benkeputer i Hovin kirke. Putene som er der nå, er fra et firma som 

ikke finnes lenger. 

 

Vedtak: Marit Sæther tar kontakt med Møbeltapetserer Karlsen på 

Sand for å høre om han kan lage noe tilsvarende. Det er unødvendig, for 

dyrt og upraktisk å lage benkeputer i full lengde til hele kirken.   

 

 

SAK 50/2019  Trosopplæringsutvalg 

Lokalt prestemøte har et ønske om at det opprettes et 

trosopplæringsutvalg med to representanter fra hver menighet, en ansatt 

og en frivillig.  

Lokalt prestemøte oppfordrer menighetsrådet til å finne en representant 

fra den enkelte menighet. Utvalget vil møtes 2-3 ganger pr halvår. 

Lasse Thorvaldsen og Brage Midtsund vil være ansatte fra Furuset og 

Hovin. De har sagt seg villig til å ta ansvar fra oppstarten. 

Utvalgets oppgave vil være å samordne trosopplæringen i Ullensaker. 

Vedtak: Det bør være et av menighetsrådets faste medlemmer som 

sitter i dette utvalget. Steinar Ørum velges fra Hovin menighetsråd.  

 

SAK 51/2019  Eventuelt 

a) Åpne hjerters messe 

Divisi v/Jarle Alme ønsker å høre om menighetsrådet kan tenke seg å 

dele underskuddsgarantien fra Ullensaker kommune med koret. 

Vedtak: Menighetsrådet holder seg til opprinnelig vedtak. Gjenstående 

underskudd etter at Divis har bidratt med budsjettert egenbidrag på  

kr. 12.000,- var på kr. 6.615,- og har blitt overført. 

 

b) Søknad om øvingslokale 

Good Vibrations showkor ønsker å undersøke muligheten for å øve fast 

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

pris/vilkår. 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 
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c) Kristi Himmelfartsdag    

Det er meldt regn stort sett hele dagen. Det tas en beslutning torsdag 

morgen på om gudstjenesten skal flyttes inn i Hovin kirke i stedet for på 

Raknehaugen.  

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

    


