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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 3. april  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede:  Rolf Foss, Eva Gullichsen, Merete Thommesen, Steinar Ørum,  

   Heidi Reinertsen, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl,  

   Per-Kristian Bandlien, Bjørnar Myrland, Helle Thode (sak 22/2018),  

   Marit Sæther 

Forfall:  Knut Riis, Ole Harald Laache 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

SAK 19/2018  Godkjenning av innkalling til møte 3. april. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 20/2018  Godkjenning av referat fra møte 27. februar. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 21/2018  Innkommet post og informasjonssaker 

   a) Bibelselskapet: Takk for gaven  

   b) Normisjon: Årskvittering for gaver 

   d) Søndagsskolen: Takk for gaven 

   e) Sjømannskirken: Invitasjon til regionårsmøte 

   f) Vedtak fra AU: Linse til prosjektor i storsal kjøpes inn for noe av de  

    midlene som i budsjettet er satt av til utstyr/investeringer. 

   g) Vedtak fra AU: Utgifter til deltakelse på konferansen «Frykt og  

   fellesskap» dekkes for frivillige med inntil kr. 1500,-. 

   Vedtak: Tas til orientering. 
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SAK 22/2018  Konserter og kontrakter 

Konsulent Helle Thode deltok på møtet. 

Det er menighetsrådet som har ansvar for utleie av kirkerommet, selv 

om dette praktisk og administrativt organiseres via fellesrådet.  

 

Ullensaker kirke har tradisjonelt vært konsertkirken i fellesrådsområdet, 

men allerede i fjor opplevde vi stor pågang på konserter i Jessheim 

kirke. 

 

Det har blitt bestemt at kirkevergens kontor tar ansvar for 

kontraktinngåelser og oppfølging av kontrakter slik at dette blir 

samordnet og enhetlig for hele fellesrådsområdet, og også for å lette 

kantorenes arbeid og med tanke på involvering av kirketjenere. På 

denne måten har leietakere én person å forholde seg til i stedet for flere. 

Ny og mer detaljert leiekontrakt har blitt utarbeidet, og generelle vilkår 

for bruk av kirkene er under utarbeidelse. Fellesrådet ønsker ikke å 

oppleves som superstrenge, men vil ha like retningslinjer for alle 

kirkene. Nå er det stor pågang, og vi har snart nådd et metningspunkt 

for desember. 

 

Det er menighetsrådet som tar avgjørelsen om hva vi innholdsmessig 

ønsker å ha i kirkene våre. Vi trenger også å finne en god rutine for 

godkjenning av konsertene fra kirkekontoret eller kirkevergekontoret 

mottar den første henvendelsen, og til prest og kantor i fellesskap har 

godkjent innholdet i konserten. Når kirkevergekontoret inngår en 

kontrakt, er den foreløpig fram til menighetsrådet har godkjent den.  

 

På et eller annet tidspunkt må vi tenke mengde - dvs. om vi skal 

begrense antallet konserter før jul. De store artistene booker gjerne 

opptil et år i forveien. 

 

Det er viktig at utleie til konsertbruk ikke går på bekostning av egne 

arrangementer. Det har blitt snakket mye i staben om at vi må være 

tidlig på banen og reservere rom, men dette er ikke alltid så lett. 

 

Spesielt av året er at Trine Rein ønsker å ha preproduksjon i forbindelse 

med juleturné her, og at Per Oddvar Hildre (Prots) ønsker å ha seminar 

her over to dager i forkant av konsert.  

 

Det skal være en konsert allerede førstkommende lørdag med Sankt 

Olavs domkor, Råde vokalensemble og Romerike vokalensemble. 

  

Oversikt over forespørsler før jul 2018:  

 Trine Rein: konsert onsdag 28. november med preproduksjon 

26. og 27. november 

 Per Oddvar Hildre, prosjektkor: Konsert søndag 2. desember 

med seminar fredag 30. november og lørdag 1. desember  
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 Voce/SAS Janitsjar fredag 7. desember eller onsdag 12. 

desember 

 Crème Fraîche lørdag 8. desember 

 Mulig konsert med The Real Choir i uke 49 

 Drammen International Gospel Choir 15. desember. 

 Ullensaker korforening onsdag 5. desember 

 Forespørsel kommer antageligvis fra Hovin Jessheim Mogreina 

skolekorps 

 

Fra staben har det også kommet innspill om at vi må ha rom på 

kveldstid for å arrangere noe eget, gjerne et gratis arrangement.  

Kirkerommet kan reserveres for menighetens arrangement(er) uten at vi 

har noen spesielle planer ennå, men da er i hvert fall kirkerommet 

reservert. 

 

Det er ønske om i sterkere grad å involvere menighetsrådet i hva man 

vil leie ut til, slik at menighetsrådet får informasjon og har mulighet for 

å si ifra, selv om det sjelden er noe kontroversielt det blir leid ut til. 

Det er viktig å slippe til lokale krefter, spesielt barn og unge, og gjøre 

rom for kulturskolen, kor, korps mm. De må også være på banen - 

foreløpig har ingen blitt avvist. Det er viktig at kirken ikke fullbookes 

fra midten av november og ut desember hvert år. Vi skal være bevisst 

på hva vi har i kirka, og at vi har styring. 

 

Alle konserter og kulturarrangementer bør innom menighetsrådet før 

kontrakten spikres. Kirkevergekontoret må melde inn til 

menighetsrådet.  

 

Selv om vi sier ja til en konsert én gang, betyr det ikke at de har 

fortrinnsrett andre år. Det er også viktig å ta hensyn til det som har 

lange tradisjoner her.  

 

I fjor brukte vi stor plass i siste menighetsblad før jul på 

konsertoversikt. Dette er det planer om å lage en egen folder for i år, 

slik at menighetsbladet brukes til det som er direkte menighetsrelatert.  

 

Vedtak:  

Vi viderefører praksisen som vi har hatt med at prest og kantor 

godkjenner innhold i konserter og kulturarrangementer. Menighetsrådet 

skal formelt godkjenne kontrakter. Myndighet kan delegeres til AU hvis 

det haster, slik at søkere slipper å vente alt for lenge på svar. 

Menighetsrådet oppfordrer til at enkelte datoer i november og desember 

reserveres til egne aktiviteter.  
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SAK 23/2018  Årsmøte 

Torsdag 19. april er det årsmøte og menighetsmøte etter 

hverdagsmessen kl. 1900. 

 

Vedtak: Staben oppfordres til å møte og informere om sine aktiviteter. 

Forslag til møteleder: Merete Thommesen. Forslag til referent: Marit 

Sæther. Per-Kristian Bandlien tar orienteringen om soknegrenser på 

menighetsmøtet. Uttalelse fra menighetsmøtet om justering av 

soknegrenser sendes bispedømmerådet etter møtet.  

 

 

SAK 24/2018  Felles møte for menighetsråd og stab 

Foreslått dato passer dårlig for deler av staben. Staben foreslår mandag 

24. september. Tidsramme: kl. 1630-ca. 1900. Program: mat/middag, 

planer for 2019 og årene framover, sosialt samvær. 

 

Vedtak: Vi tar det felles møtet mandag 24. september, men holder på 

til kl. 2000. Hold av datoen! 

 

 

SAK 25/2018  Endring av møtedato 

På grunn av felles fagdager for staben endres datoen for 

menighetsrådsmøtet i august. 

 

   AUs forslag til vedtak: 

   Ny møtedato: 28. august. Ny dato for AU-møte: 14. august. 

 

   Vedtak:  

   Ny møtedato: 28. august. Ny dato for AU-møte: 14. august. 

 

 

SAK 26/2018  Innvielse av orgel 

Det nye orgelet innvies under gudstjenesten i Jessheim kirke første 

pinsedag, 20. mai. Fredag 25. mai blir det konsert. Planlegging av 

innvielsen, inkludert eventuelle invitasjoner og kirkekaffe.  

 

Vedtak:  

Alle i menighetsrådet anbefales til å ta med kake til gudstjenesten 20. 

mai. Invitasjoner bør sendes ut så snart som mulig. Marit Sæther følger 

opp dette. 

 

 

SAK 27/2018  Festival F 

Festival F arrangeres 14. til 16. september. I år blir aktivitetsdagen på 

Folkvang, fortellerstunden i Mogreina menighetshus, og konsert, 

ungdomskveld og festivalgudstjeneste i Jessheim kirke. Hovin menighet 



MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

er sammen med Furuset menighet ansvarlige for aktivitetsdagen på 

Folkvang.     

 

AUs forslag til vedtak: 

Vi gjør som tidligere og overfører kr. 2000,- til Festival F. I tillegg går 

ofringen søndag 16. september til festivalen. 

 

Vedtak: 

Vi gjør som tidligere og overfører kr. 2000,- til Festival F. I tillegg går 

ofringen søndag 16. september til festivalen.  

 

SAK 28/2018 Eventuelt 

Fellesrådet har hatt oppe en sak angående hvordan inntekter fra utleie 

blir benyttet sett i relasjon til renhold/vask etter utleie. Fellesrådet 

ønsker at en person fra hvert menighetsråd går inn i en komité for å se 

på dette sammen med kirkevergen og lage retningslinjer som er like for 

alle menighetsrådene, og som tas i bruk fra 2019.  

 

Vedtak:  

Dette er en administriv sak som utsettes til neste møte slik at vi får 

undersøkt litt nærmere hvordan det blir løst andre steder. En mulig 

løsning kan være at fellesrådet bes komme med et forslag og sende det 

på høring til menighetsrådene med frist for tilbakemeldinger. Det ses 

som naturlig at menighetsrådet godtgjør noe av renholdet så lenge vi får 

inntekter fra utleie.  

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref.  


