
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Onsdag 6. desember  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

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

Bjørnar Myrland, Jorunn Aasen Devold, Per-Kristian Bandlien, Kirsti 

Beate Hermansen Grøndahl, Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall:  Knut Riis 

 

 

 

MØTEBOK 
 

 

SAK 89/2017  Godkjenning av innkalling til møte 6. desember. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 90/2017  Godkjenning av referat fra møte 7. november. 

Vedtak: Korrigering: Merete er medlem av menighetsrådet, ikke av 

kirkerådet. Godkjent med denne korrigeringen. 

 

 

SAK 91/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Invitasjon til kulturting 2018. 

b) Prosjektmidler fra OVF. 

Vedtak:  
Til punkt b): Det er søkt om midler til 13-20.  

Tatt til orientering. 

 

 

 

SAK 92/2017  Informasjon fra kantor 

Kantor Jorunn Aasen Devold deltok på møtet, presenterte seg og jobben 

sin og svarte på spørsmål. 

 

For kantor er det mye som skjer hele tida. Hun samarbeider med mange 

og har full uke, og føler av og til at det går på bekostning av langsiktig 

planlegging. Vi har fått til et barnegospelkor på Døli med deltakere fra 

1.-3. trinn. Marte har hovedansvaret, men det er nødvendig å ha to 

ledere til stede. Nå har koret 20 medlemmer. Det er en utfordring å 

knytte SFO-tilbud tettere til kirken/gudstjenestene. SFO på Døli skole 

er veldig positive. Koret skal være med og synge på gudstjenesten 10. 

desember + på skolegudstjenesten som Døli skal ha her. 

 

Ut fra kantorenes avtaleverk har kantorer en hel dag per uke til egen 

disposisjon/egenutvikling, men det er vanskelig å få til.  
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Jorunn er veldig godt fornøyd med det nye flygelet i Jessheim kirke, 

men det må stemmes en del nå i begynnelsen. Det blir spennende med 

nytt orgel til våren. Orgelet bygges på fabrikken før det plukkes ned og 

kjøres hit. De første ukene av byggeperioden kan ikke kirkerommet 

brukes. Det skal være tur til orgelbyggeriet før jul, men datoene passer 

ikke for Jorunn, så verken hun eller konsulenten får vært med. 

 

Det er en drøm å kunne ha et barnekor i Hovin menighet, knyttet til 

menigheten i stedet for til en skole. 

 

Det var LysVåken i helga - et veldig bra arrangement og bra sang av 

ungene. 

 

Tord Gustavsen kommer og har konsert i Jessheim kirke 26. januar 

sammen med Jarle Vespestad og evt. en til. Kostnad: ca. 30.000,-. 

Billettpris: kr. 250,-. Billetter kan forhåndsselges f.eks. som julegaver.  

 

Voce: Stabilt medlemstall på litt over 20 stykker. Viktig 

menighetsarbeid for folk midt i livet. 

 

Orgelinnvielse: Gudstjenesten 1. pinsedag brukes orgelet antageligvis 

for første gang, men kanskje er det lurt å vente med en stor 

innvielseskonsert til litt utpå høsten slik at orgelet får «satt seg» litt. 

 

Det er viktig at Jessheim kirke ikke bare blir et utleiested, men et sted vi 

bruker aktivt og har tilbud i selv. 

 

Det er menighetsrådet som er ansvarlig for å leie ut kirkerommet, men 

ansvaret for kontraktsinngåelse har blitt delegert til kantor innenfor 

budsjettrammene. Kantor har musikalsk og faglig ansvar for det som 

foregår i kirkerommet. Det står i kontrakten at program skal sendes inn 

seinest 14 dager før konserten. Kanskje bør menighetsrådet sterkere inn 

i bildet når det gjelder utleie av kirkerommet.  

 

Jorunn har vært kantor i Hovin i 11 år. Hun har vært med på mye 

spennende gjennom disse åra. Drar nytte av å ha lang rutine. 

 

   Vedtak: 

Godkjenning av konserter ligger fortsatt hos kantor. Soknepresten har 

ansvar for godkjenning av tekstlig innhold i konsertene, delegert fra 

menighetsrådet. 

 

Menighetsrådet støtter forslaget om billettpris kr. 250,- for konserten 

med Tord Gustavsen. 

 

Takk til kantor for Jorunn Aasen Devold for god orientering! 
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SAK 93/2017  Høring om ny Lov om tros- og livssynssamfunn 

Ny lov for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er ute 

på høring. Kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynsamfunnsloven 

foreslås opphevet og erstattet av en felles lov. Høringsfristen er  

31. desember.  

 

Kulturdepartementet ønsker tilbakemelding på om høringsinstansene er 

enige eller uenige i de sentrale forslagene i høringsnotatet.  

 

   Forslag til høringssvar ble presentert i møtet. 

    

Høringene gjelder fire forskjellige kapitler. Sokneprest Per-Kristian 

Bandlien har utarbeidet forslag til svar på høringsspørsmålene. 

 

   Vedtak: 

Menighetsrådet støttre forslagene med unntakk av følgende to 

korrigeringer: 

 

   Punkt 5: Teksten forandres til «Antallskravet bør senkes betydelig». 

Punkt 27: Høringssvaret korrigeres slik at det er i tråd med innstillingen 

fra KA (dvs. ikke enig). 

 

Per-Kristian Bandlien sender inn Hovin menighets høringssvaret i 

samsvar med dette.   

 

 

SAK 94/2017  Gudstjenesteplan 2018 

Gudstjenesteplanen for 2018 ble lagt fram for gjennomgang. Forslag til 

fordeling av takkoffer er lagt inn i gudstjenesteplanen. Menighetsrådet 

setter inn dato for årsmøte. AUs forslag: torsdag 19. april etter 

hverdagsmessen.  

 

Fordeling av takkoffer 

I 2018 er det satt inn tre: Institutt for sjelesorg, Rådet for psykisk helse 

og Det lille ekstra. 

 

Vedtak: Det er viktig med inkludering i vid form og viktig å bygge 

relasjoner ut. Dette ses spesielt i sammenheng med systematisk arbeid 

rundt «Inkluderende menighet».  

 

Gudstjenesteplanen godkjennes, inkludert dato for årsmøte 19. april og 

fordeling av takkoffer. 

 

 

SAK 95/2017  Regnskap 3. kvartal 

Driftsregnskap og balanse pr. 1. oktober ble lagt fram for gjennomgang. 

 

   Vedtak: 

   Orienteringen ble tatt til etterretning. 
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SAK 96/2017  Møteplan våren 2018 

   Møteplan for våren 2018 ble fastsatt. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådsmøter: 23. januar, 27. februar, 3. april,  8. mai, 12. juni, 

21. august 

AU-møter: 9. januar, 13. februar, 20. mars, 24. april, 29. mai, 7. august 

 

 
    

SAK 97/2017  Eventuelt 

I media har det de siste dagene vært mye informasjon om mulige planer 

for utbygging av 3. rullebane øst for østre rullebane. Det vil bety at rød 

sone kommer nærmere Hovin og Mogreina kirker, først og fremst med 

støyplager, men kirkebyggene kan også forringes av bevegelsene. På en 

ny østre bane er traseene rett mot Mogreina og Hovin kirker. Fellesrådet 

avgir en uttalelse i forhold til gravlundens verdi som park og minnested, 

men først og fremst i forhold til støy. Eva skriver uttalelse på vegne av 

fellesrådet. Fristen for innspill er mandag 11. desember. Det er viktig å 

vise til de forventa økte støyproblemene på gravlundene og at det kan 

bli nødvendig å støyisolere kirkene. Vi har et ansvar for å si ifra om at 

kirka blir berørt av planene. 

 

Vedtak: Tas til orientering og støttes. 

 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref.  


