
MØTEBOK – JESSHEIM OG HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Jessheim og Hovin 

menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 29. november kl. 

19.00 på kjøkkenet i 

Jessheim kirke. 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Rolf Foss 

 

 

Til stede: Steinar Ørum, Ragne Øybekk Sander (sak 85/2022–90/2022), Arvid 

Birkelund, Else Osnes, Rolf Foss, Liv Øddmark-Bocek, Ole Harald 

Laache, Per-Kristian Bandlien, Marit Sæther 

Forfall:  Eva Gullichsen, Guro Myrvold, Erland Helbø 

  

 

MØTEBOK 

 

SAK 85/2022  Godkjenning av innkalling til møte 29. november.  

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 86/2022  Godkjenning av referat fra møte 25. oktober.    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 87/2022 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i fellesrådet oktober. 

b) Ullensaker kommune: Lokal kulturuke 10.-19. mars 2023. 

c) Rådet for psykisk helse: Takk for gaven. 

d) Bønnelista: Kirkevalget 2023. 

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

 

Til punkt b): Vi kommer tilbake til dette i januar-møtet. 

Til punkt d): Det kommer til å bli 3-4 lister til bispedømmerådsvalget. 

Til punkt e): 

- Juleverkstedet har blitt gjennomført med bra innsats av alle 

involverte. 

- Det har vært oppstart for konfirmanter. Presentasjonsgudstjenester 

og to samlinger er gjennomført. Det er 1oo konfirmanter til sammen 

(Jessheim og Hovin og Mogreina). 

- Allehelgenshelgen ble gjennomført med lysutdeling, konserter, 

gudstjenester og åpen kirke. Alt fungerte, og dette er ei helg vi 

satser litt ekstra på. 

- Det var god oppslutning om Voces jubileumskonsert. 

 

Vedtak: Tatt til orientering. 
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SAK 88/2022  Diakoniplan 

Diakon Ragne Øybekk Sander deltok på møtet og informerte om 

prosessen med revidering av diakoniplan.  

 

De tre diakonene jobber nå mer på tvers av alle menighetene. Felles 

diakoniutvalg er etablert med en prøvetid på ett år. Gudstjeneste, 

diakoni og forkynning er gjensidig avhengig av hverandre, med 

fellesskapet som lim i midten. Diakoni er evangeliet i handling.  

Retningslinjer for felles diakoniutvalg ble delt ut på møtet til 

informasjon og med tanke på vedtak seinere. 

 

Arbeidet med revidering av diakoniplan er påbegynt. Kartlegging av 

diakonale utfordringer og behov i Ullensaker har blitt gjennomført, og 

resultatet er et dokument som bør legges til grunn for revidering av 

diakoniplanen.  

 

Felles diakoniutvalg foreslår at vi har en felles tiltaksplan som lett viser 

hvilke diakonale tiltak som er i de forskjellige menighetene, med en 

kolonne for fellestiltak. Tiltaksplanen har fem satsningsområder. Nå må 

det tas en gjennomgang på hva vi har som vi skal fortsette med, hva vi 

ikke har som vi bør ha, og hva har som vi kanskje ikke skal ha. 

 

Diakoniplanen til Jessheim og Hovin og Mogreina er et 

gjennomarbeidet dokument som foreslås lagt til grunn for 

diakoniplanen også i Furuset og Ullensaker. 

 

Borg bispedømme har et strategidokument for samfunn og diakoni, og 

det må også tas med som bakgrunn ved utarbeidelse av lokale planer.  

 

Det er ønske om at lokal diakoniplan er revidert og vedtatt før 1. mai. 

Hovedtyngden av arbeidet med revidering ligger på diakonene, og felles 

diakoniutvalg tar tak i fellesplanene. Planen kan også inneholde tiltak 

som per i dag ikke er gjennomførbare pga. ressurssituasjonen, men som 

er ønskelige. Vurderinger og prioriteringer gjøres i felles diakoniutvalg, 

og det må gå tilbake til menighetsrådene.  

 

Vedtak: Tatt til orientering. Det lokale diakoniutvalget ser videre på 

den lokale tiltaksplanen og på lokal diakoniplan. Forslaget må både til 

menighetsråd og felles diakoniutvalg før det går tilbake til 

diakoniutvalget. Lokal diakoniplan bør vedtas i april, og forslag til lokal 

diakoniplan bør derfor tas opp i menighetsrådet i februar- eller mars-

møtet (fortrinnsvis 14. februar, alternativt 14. mars). 

 

SAK 89/2022  Grønn menighet 

Jessheim og Hovin menighet er grønn menighet, men ved forrige 

revidering ble ikke tiltak meldt inn, og det er behov for å gjenoppta 

arbeidet og ta prosessen fra bunnen av. 
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Å være grønn menighet er en prosess. Det er stadig nye målsettinger vi 

kan strekke oss etter. Hvordan forholder vi oss til det å være grønn 

menighet? Det er en rekke punkter som menigheten kan vurdere og 

prioritere.  

 

Det er ønske om å ha en felles inspirasjonssamling for alle menighetene 

i hele Ullensaker. Rita Kristoffersen og Marianne Kraft Muri tar 

hovedansvar for dette. Det er også ønske om 

omsøm/mannekengoppvisning i samarbeid med Fretex. Ragne Øybekk 

Sander tar hovedansvar for dette. I to uker i januar arrangeres 

Klimafestivalen, en landsomfattende festival. I festivalen skal  lag, 

foreninger og kommuner ha arrangementer med fokus på klima. 

 

Vedtak: Menighetsrådet takker for god orientering og gir sin tilslutning 

til planene. Det må gjøres en jobb med tiltaksregistrering, og tiltakene 

kan brukes som et springbrett for grønn menighet.  

 

Arbeidsutvalget setter opp forslag til tiltak som tas med tas med tilbake 

til menighetsråd og stab. 

 

 

 

SAK 90/2022  Stimuleringsmidler til ungdommer i sorg 

Diakonene fremmer ønske om å søke Kirkerådet om stimuleringsmidler 

til sorgstøtte for ungdommer i sorg.  

 

Vedtak: Forslaget støttes. Diakonene sender søknad.  

 

SAK 91/2022 Misjonsavtale  

Misjonsavtalen som Jessheim og Hovin menighet har med 

Misjonsalliansen, utløper i januar 2023. Misjonsalliansen anbefaler at 

menigheten bytter prosjekt når avtalen skal fornyes, og anbefaler 

spesielt diakonalt arbeid i slumområdene i Brasil.  

AUs forslag til vedtak: 

Jessheim og Hovin menighet fornyer misjonsavtalen med 

Misjonsalliansen og velger prosjektet i Brasil fra januar 2023. Inngåelse 

av ny avtale markeres i forbindelse med gudstjenesten i Jessheim kirke 

22. januar, der Sverre Vik fra Misjonsalliansen deltar. 

Vedtak: 

Jessheim og Hovin menighet fornyer misjonsavtalen med 

Misjonsalliansen og velger prosjektet i Brasil fra januar 2023. Inngåelse 

av ny avtale markeres i forbindelse med gudstjenesten i Jessheim kirke 

22. januar, der Sverre Vik fra Misjonsalliansen deltar. 

 

SAK 92/2022  Møteplan første halvår 2023 

   Fastsettelse av møteplan for første halvår. 
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   AUs forslag til vedtak: 

   Arbeidsutvalget på følgende tirsdager kl. 13.00: 

   10. januar, 31. januar, 28. februar, 28. mars, 25. april, 30. mai 

   Menighetsrådet på følgende tirsdager kl. 19.00: 

   17. januar, 14. februar, 14. mars, 11. april, 9. mai, 13. juni 

   Vedtak: 

   Arbeidsutvalget på følgende tirsdager kl. 13.00: 

   10. januar, 31. januar, 28. februar, 28. mars, 25. april, 30. mai 

   Menighetsrådet på følgende tirsdager kl. 19.00: 

   17. januar, 14. februar, 14. mars, 11. april, 9. mai, 13. juni 

 

SAK 93/2022 Gudstjenesteplan 2023 og takkoffer 

Gudstjenesteplanen ble lagt fram til informasjon, og forslag til takkoffer 

2023 til vedtak. Det er 56 ofringer totalt i året, 8 til misjonsprosjektet, 

27 til eget arbeid. Det har kommet ønske om gudstjeneste på 

Raknehaugen 18. juni i forbindelse med Raknehaugspelet. Arvid 

Birkelund tar dette videre med styret i Raknehaugspelet. 

 Vedtak: 

Plan for takkoffer ble godkjent og gudstjenestenplanen tatt til 

orientering. 

 

SAK 94/2022 Stoler i Jessheim kirke 

Stolene i kirkerommet i Jessheim kirke oppleves som vanskelig å reise 

seg fra for enkelte personer som har behov for noe å støtte seg til. Det er 

mulig å kjøpe stoler i samme utførelse med armlener, så ett alternativ er 

å kjøpe to stoler med armlener som merkes på en eller annen måte, og 

settes i kirkerommet. Stolene koster kr. 15.000,- og søknad må sendes 

bispedømmekontoret ad tjenestevei. Hjelpemiddelsentralen har ikke 

forslag til annen løsning, og Enklere liv har heller ikke en god løsning 

på utfordringen. Det andre alternativet er derfor å ikke gjøre noe, annet 

enn å være oppmerksomme og tilby en arm der det trengs. 

 Vedtak: 

Vi lar det bero inntil videre. Stol(er) med armlene kan tas med fra 

kontorfløya inn i kirkerommet ved behov. 

 

SAK 95/2022 Regnskap 3. kvartal 

Driftsregnskap og balanse ble lagt fram til orientering.  

 

Vedtak: 

Regnskapet tas til orientering. God økonomi bør legges til grunn for en 

ny diskusjon om menighetsbladet. 
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SAK 96/2022 Kulturprisen 2023 

Kulturprisen kan deles ut til en person eller organisasjon som takk og 

honnør for betydelig innsats i kulturlivet i Ullensaker. Arbeidsutvalget 

foreslår følgelig at menighetsrådet ikke nominerer kirkemusikk-feltet i 

Ullensaker som helhet, men nominerer kantor Jorunn Aasen Devold. 

Frist for nominasjon er 1. desember. 

   Vedtak: Kantor Jorunn Aasen Devold nomineres til kulturprisen. 

 

SAK 97/2022 Maleri av julekrybbe 

Oppfølging av sak 83/2022. Jessheim og Hovin menighet har fått tilbud 

om innkjøp av et maleri av julekrybbe fra kunstner Line Kjønigsen 

Maleriet skal dekke alle vinduene i storsalen ut mot atriet. 

Prisantydning: kr. 341.658,-. 

 

Innkjøpet må prioriteres opp mot andre ønsker og behov i menigheten, 

inkl. frikombinasjoner orgel (ca. 500.000), digital tavle utenfor 

Jessheim kirke (ca. 300.000-400.000), delsponsing av konfirmanttid 

(sponsing av ett konfirmantkull med kr. 1.000,- pr. pers. utgjør ca. 

100.000-150.000 per år), sterkere satsing på gratis/rimelig middag på 

tirsdagskvelder mm.  

 

Jessheim og Hovin menighet har en egenkapital ca. 2 millioner kroner. 

Av dette må en trekke fra bl.a. kommunale midler til Åpen barnehage 

som ikke har blitt overført til fellesrådet per i dag, øremerkede fond, 

Voces konto og fakturering for kirketekstiler, til sammen ca. kr. 

750.000. Inntektsmuligheter som det er knyttet en viss usikkerhet til 

(full momsrefusjon, utleieinntekter, driftstilskudd fra fellesrådet og 

frifondmidler), utgjorde i «normalåret» 2019 ca. kr. 250.000,-. 

 Vedtak: Det nedsettes en komité bestående av Liv Ødemark-Bocek, 

Ole Harald Laache og Arvid Birkelund. Per-Kristian Bandlien kan dras 

inn ved behov. Erik Øiesvold kan spørres om å være med. Komiteen ser 

på løsninger for finansiering og kommer tilbake til menighetsrådet. 

Komiteen har fullmakt til å sende søknader på vegne av Jessheim og 

Hovin menighet. Frikombinasjoner orgel hører hjemme i en større 

sammenheng der fellesrådet også involveres, og det samme gjelder 

informasjonstavle ute. Det er fornuftig å legge større investeringer inn i 

budsjettet som presenteres på menighetsmøtet. 

 

SAK 98/2022 Kirkevalg 

Sverre Kragset er i nominasjonskomiteen, og har med Ingelin Dahl 

Helbø inn som ressurs fra staben. Det er behov for et par stykker til i 

nominasjonskomiteen. 
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 Vedtak:  

Gi beskjed dersom du kjenner noen som kan være i 

nominasjonskomiteen. 

 

SAK 99/2022 Valg av leder og nestleder 

Leder og nestleder i menighetsrådet velges for ett år av gangen. 

 Vedtak: Steinar Ørum og Eva Gullichsen gjenvelges som hhv. leder og 

nestleder. 

 

SAK 100/2022 Eventuelt 

Søndag 4. desember er det «Vi synger julen inn» der bl.a. menighetens 

tre kor deltar.  

Vedtak: Kirkevert forespørres om å lage i stand gløgg. Hvis flere har 

mulighet for å være med, bes de om å gi beskjed. 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


