
MØTEBOK – HOVIN MENIGHETSRÅD 

 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 4. desember  

kl. 1900 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl. 

 

Til stede:  Merete Ødegaard Thommesen, Steinar Ørum, Eva Gullichsen,  

Tor B. Jørgensen, Bjørnar Myrland, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl,  

Ole Harald Laache, Marit Sæther 

 

Forfall:  Knut Riis 

 

 

 

MØTEBOK 

 

SAK 83/2018  Godkjenning av innkalling til møte 4. desember. 

    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 84/2018  Godkjenning av referat fra møte 6. november. 

    

Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 85/2018  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Borg bispedømmeråd: Prosjektmidler fra Opplysningsvesenets fond 

2019 

b) Orienteringssak: Innstramming av utleie av aktivitetsrom i Jessheim 

kirke: Rommene leies ikke ut til barne- og familieselskaper.  

 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 86/2018  Møteplan våren 2019 

   Fastsetting av møteplan for våren 2019 

 

   Forslag til vedtak: 

Menighetsrådsmøter 22. januar, 26. februar, 26. mars, 23. april, 21. mai 

og 18. juni. 

AU-møter 8. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 7. mai, 4. juni 
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Vedtak: 

Menighetsrådsmøter 22. januar, 26. februar, 26. mars, 23. april, 21. mai 

og 18. juni. 

AU-møter 8. januar, 12. februar, 12. mars, 9. april, 7. mai, 4. juni 

 

 

SAK 87/2018 Lekehjørne i Jessheim kirke 

Kirkeromskomiteen foreslår at det blir kjøpt inn 2-3 små, men solide 

bord med stoler, et teppe i gulvfarge og noen puslespill og bøker mm. 

(ikke tegnesaker). Dette vil gjøre det mer synlig at det er rom også for 

barna på gudstjenesten, og det er tenkt at lekehjørnet kan stå fast 

plassert langs veggen inn mot kontorfløya og fjernes når det er behov 

for det, ved konserter o.l. Det må finnes en praktisk løsning på 

ventilasjonskanalen i gulvet. 

 

Vedtak:  
Dette er en god idé som menighetsrådet støtter. Kirkeromskomiteen bes 

om å lage et budsjett som kan innarbeides i neste års budsjett. Det bør 

fortrinnsvis kjøpes leker m.m. som kan vaskes. Hvis komiteen har tid til 

å få dette på plass innenfor årets budsjett, er det rom for det i årets 

budsjett. 

 

 

SAK 88/2018  Oppslagstavler 

Det er ønske om å kjøpe inn to oppslagstavler tilsvarende de som 

henger i kontorfløya, én til foajeen i «aktivitetsfløya» og en til 

våpenhuset (på høyre side når man går ut). Oppslagstavlene koster ca. 

kr. 2000,-/stk. 

 

   Vedtak: 

   Dette kan kjøpes inn innenfor årets budsjett. 

 

 

SAK 89/2018  Gudstjenesteplan for 2019 

Gudstjenesteplanen for 2019 legges fram for gjennomgang samt 

godkjenning av offerformål. 

 

Vedtak: Festival F tas ut som offermottaker 25. august. Vi legger inn i 

budsjettet at festivalen får overført et forutsigbart beløp (kr. 2000,-). 

Sjømannskirken legges inn som offermottaker i stedet. Menighetsrådet 

støtter i utgangspunktet forslaget om å legge til en gudstjeneste i Hovin 

kirke på julaften kl. 1200 spesielt tilrettelagt for barnefamilier.  

 

Det må annonseres tydelig at det også er gudstjenester i Jessheim kirke.  

 

I tillegg ble det diskutert mulighetene for flere gudstjenester i Jessheim 

kirke. Dette må i så fall utredes videre.  
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SAK 90/2018  Tweens-kor 

Ingelin Dahl Helbø ønsker å starte Tweens-kor (5.-7. klasse) fra januar 

2019 for å videreutvikle korarbeidet fra Knøttekor og Barnekor (1.-4. 

klasse). Tweens-koret vil da også ha øvelser på onsdager, fra kl. 1900-

2000, med tilbud om felles middag i forkant. På sikt er ønsket å utvikle 

tilbudet til å inneholde f.eks. band, drama o.l. Dette krever i så fall flere 

ressurser fra stab eller frivillige, mens Ingelin tar alt ansvar for 

administrativt og musikalsk ansvar i oppstartfasen av koret (forutsatt 

normalt forventet oppmøte). 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet støtter dette initiativet. Hvis det skal satses på en 

«superdag» el.l., bør det på sikt vurderes om det skal byttes til en annen 

dag, ettersom både skolekorpsene og speideren møtes på onsdager.  

 

 

SAK 91/2018  Salmebøker 

Det er ønske om flere salmebøker i Hovin kirke. Nå er det 141 røde og 

29 blå der. 10 salmebøker koster kr. 3.079,-. 

 

Vedtak: 

Det kjøpes inn 30 røde salmebøker. Det bør også vurderes om bokhylla 

i våpenhuset skal byttes ut.  

 

 

SAK 92/2018  Pilegrimsaktiviteter i Hovin menighet 

Oppfølging av felles møte mellom menighetsråd og stab 24. september.  

 

   Vedtak: 

Vi ønsker å gjøre mer ut av pilegrimsarbeidet enn det vi gjør i dag. 

Pilegrimsleden går via Jessheim kirke, og dette bør markeres. Den 

katolske kirken kan inviteres til et samarbeid. Det er viktig at vi har en 

mulighet for å ta imot de som kommer til oss. Tor Berger Jørgensen tar 

spesielt ansvar for å se hvordan pilegrimsaktiviteter kan innarbeides i 

Hovin menighet. Staben oppfordres til å ta pilegrimsaktiviteter inn i 

barne- og ungdomsarbeidet. 

 

 

SAK 93/2018  Eventuelt 

Blå Kors m.fl. inviterer til workshop i diakonalt entreprenørskap i 

Drammen 10. januar. Dette er en konferanse på dagtid som skal 

inspisere til diakonal innsats blant barn og unge.  

 

Vedtak:  

Menighetsrådet dekker utgiftene for inntil fire personer pluss reise 

dersom noen har mulighet for å reise. Dersom noen fra menighetsrådet 

kan tenke seg å delta, må de si ifra til kontoret så snart som mulig. 

 

 

Marit Sæther 

Ref.    


