
INNKALLING  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 6. november  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

Øvrige varamedlemmer og ansatte er 

hjertelig velkomne til å delta. 

 

Til stede:  Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Merete Ødegaard Thommesen, Steinar 

Ørum, Per-Kristian Bandlien, Heidi Reinertsen, Eva Gullichsen, Ole Harald 

Laache 

Forfall:  Marit Sæther 

Åpning v/Per-Kristian 

 

SAKSLISTE 

 

 

SAK 75/2018  Godkjenning av innkalling til møte 6. november. 

Vedtak: Godkjent med endring i sak 81: Tomta det gjelder heter 

Rådhushagen. 

 

SAK 76/2018  Godkjenning av referat fra møte 9. oktober. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 77/2018  Innkommet post og informasjonssaker 

a)  Jessheim KFUK-KFUM-speidere: Takk for gaven  

b) Referat fra møte i fellesrådet 11. oktober 

c)  Tor B. Jørgensen er engasjert i et 80 % vikariat som prest i  

 Hovin i perioden 1. desember 2018-15. mars 2019.  

d) Avslutning for Bjarne Olaf Weider 11. november kl. 1700: husk  

 oppmøte kl. 1500 med kake (ref. sak 71/2018) 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 78/2018 Kirkevalg 2019 

Oppfølging av sak 67/2018 der det ble besluttet at menighetsrådets 

medlemmer jobber med å skaffe medlemmer av en nominasjonskomité, 
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og at dersom dette ikke er på plass før 6. november, er menighetsrådet 

selv nominasjonskomité.  

 

Vedtak: Merete Ødegaard Thommesen, Steinar Ørum og Marit Holm 

Furuseth er nominasjonskomite. 

 

 SAK 79/2018  Regnskap 3. kvartal 

Driftsregnskap og balanse per 3. kvartal legges fram til godkjenning. 

 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

SAK 80/2018 Kirkerommet i Jessheim kirke 

Tidligere i år ble det nedsatt en komité som skulle se på ulike løsninger 

og forslag til kirkerommet i Jessheim kirke etter at vi nå har hatt et 

drøyt års erfaring med bruk. Forslagene legges fram til diskusjon. De 

har også vært diskutert på stabsmøte. 

 

Vedtak:  Døpefonten plasseres mellom alter og orgel. Lysgloben  

plasseres midt på østre vegg. Flygelet kan stå der det står. 

Staben ordner dette.  

 

Vi vil teste ut bruk av bordkrusifiks på alter og eventuelt 

på bordalter nærmere menigheten. Ansvar: Prest. 

 

Lydbildet har blitt påvirket av orgelet, og vi ønsker at 

kirkevergen får vurdert om lyden kan forbedres. 

 

Prekestolens plate for å legge det man leser fra byttes og 

gjøres hensiktsmessig. Menighetsrådet ber kirkevergen 

ordne dette i samarbeid med prest. 

 

Kirkeromskomiteen bes om å jobbe videre med følgende 

i relasjon med arkitekt og/eller kirkeverge: 

Alterlysestaker, dåpslysestake, salmetavler, knefall. 

 

Kirkeromskomiteen bes om å jobbe videre med 

kirkeårets farger med hensyn til eventuell bruk av 

tekstiler, lyssetting og blomster.  

 

Merete tar opp tråden med tegning av forslag til 

prosesjonskors.  

 

Der det er aktuelt bes de ansvarlige for punktene over å 

finne ut av kostnader. Konkrete forslag til vedtak tas med 

inn i menighetsrådsmøter etter hvert som det  blir klart til 

å behandles.  



INNKALLING  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

 

 

SAK 81/2018  Innspill Rådhushagen 

Det er ulike planer for Rådhushagen – den kommunale tomta mellom 

Ringvegen og Jessheim kirke. Diskusjon rundt eventuelt innspill i 

prosessen fra Hovin menighetsråd. 

 

Vedtak: Hovin menighetsråd forutsetter at siktlinjene inn mot Jessheim 

kirke blir opprettholdt ved salg og bygging på tomta Rådhushagen. I 

denne sammenhengen er vi spesielt opptatt av siktlinjen fra 

togundergangen.   

 

 

SAK 82/2018  Eventuelt 

   Ofring gudstjeneste 11.november kl 17: Kirkens Nødhjelp. 

Kirkens Nødhjelps mobiliseringsreiser høsten 2019 til Etiopia handler 

om å bli kjent med og utvikle fasteaksjonen. Menigheten kan søke om å 

sende folk på reise. AU får myndighet til å avgjøre da det er 

søknadsfrist allerede 9.desember. 

 

Per-Kristian Bandlien 

Ref. 

 

 

Forfall meldes menighetskontoret, tlf. 63 94 40 20, e-post: hovin@ullensaker.kirkene.net  

 

mailto:hovin@ullensaker.kirkene.net

