
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 7. februar 2017  

kl 1930 på kjøkkenet i 

kontorfløya, Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 
Til stede:   Helge Skraastad, Steinar Ørum, Merete Ødegaard Thommesen,  

Eva Gullichsen, Ole Harald Laache, Bjørnar Myrland, Marit Sæther 

Forfall:   Heidi Reinertsen, Knut Riis, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl 

 

 

MØTEBOK 
 

 

SAK 10/2017  Godkjenning av innkalling til møte 7. februar. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 11/2017  Godkjenning av referat fra møte 17. januar. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 12/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Statistikk 2016  

b) Protokoll fra møte i Ullensaker kulturråd 12. januar  

c) Misjonsalliansen: Takk for gaven  

d) Normisjon: Årskvittering for gaver 2016 

e) Ullensaker kulturråd: Invitasjon til kulturting 16. februar 2017 

f) Misjonsalliansen: Årsoppgave 2016 

g) Det teologiske menighetsfakultetet: Årsoppgave 2016 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 13/2017  Vigsling av Jessheim kirke 

Det nærmer seg vigsling av Jessheim kirke. Menighetsrådet har ansvar 

for kirkekaffen 5. mars (istandsetting, bevertning, ledelse av 

kirkekaffen, opprydding). Vi skulle også gjerne hatt to stykker til 

kirkeskyss den dagen. Lørdag 18. mars trengs det noen fra 

menighetsrådet til vaffelsteiking mm på åpen kirke kl 1100 – 1530. 

Menighetsrådet bør også dele ut blomster etter de to konsertene som 

arrangeres i vigslingsukene. 

 

   Vedtak: 

5. mars: 

Det dekkes ikke til med bord og stoler i kafeen, men settes fram to 

lange bord til kaker. Der har vi stående buffet, og så tar vi hilsninger 

mm i kirkerommet. Det er viktig at det ikke drar ut i tid med kaffen, slik 

at folk ikke drar hjem, men blir med tilbake i kirkerommet. Alle i 

menighetsrådet, bare faste og vara, tar med en kake. Staben oppfordres 

til å bake. Menighetsrådet møter kl 0900 og setter i stand + koker kaffe. 
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Steinar Ørum leder etter kaffen. Menighetsrådet rydder etterpå. Hvis 

Steinar trenger flere til kirkeskyss, sier han ifra til en av de som er i 

Jessheim kirke for å sette i stand. 

 

7. og 17. mars: 

Blomster etter konserten: Marit Sæther kjøper inn. AU bestemmer 

hvem som deler ut. 

 

18. mars: 

Åpen kjerke kl. 11.00-15.30. De som har mulighet fra menighetsrådet, 

møter kl. 10.00-16.00 eller deler av perioden. Det blir mange fra staben 

her også, og vi hjelper med kaffekoking, rydding mm. Småpremier til 

utlodning samles sammen i en kasse på kirkekontoret. Menighetsrådet 

medlemmer oppfordres til å bidra med reklameartikler og andre 

småartikler. 

 

 

SAK 14/2017  Regnskap 2016 

Driftsregnskap og balanse for 2016 ble lagt fram for godkjenning.  

 

   Forslag til vedtak: 

Regnskapet godkjennes. Merforbruk 2016 på kr 3355,27 belastes 

ubundne fond. 

 

Vedtak: 

Det ble budsjettert med kr 157.500,- i bruk av ubundne fond, og derfor 

skal dette også føres. Sum regnskapsmessig mindreforbruk blir etter 

dette kr 154.145,- som avsettes til ubundne fond. Differansen mellom 

bruk og avsetning er kr 3355,-. Regnskapet godkjennes med forbehold 

om revisors godkjennelse. 

 

 

SAK 15/2017  Budsjett 2017 

Forslag til budsjett 2017 ble lagt for godkjenning.  

 

   Vedtak: 

   Budsjettet godkjennes med følgende kommentarer: 

 

   Det budsjetteres med kr 100.000,- i bruk av ubundne fond i 2017.  

   

Orgelfondet (bundet fond) belastes i sin helhet med utgifter til innkjøp 

av flygel til Jessheim kirke. Flygel kan kjøpes inn inntil en 

kostnadsramme på kr 260.000,- + mva.  

 

Gaver til Jessheim kirke (bundet fond) belastes med utgifter til 

inventar/salmebøker i Jessheim kirke.  

 

Det står kr 355,- på bundet fond til misjonsprosjektet. Fondet belastes i 

sin helhet og avsluttes neste gang vi samler inn og overfører noe til 

misjonsprosjektet. 
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Utgifter og inntekter til «Salmer på skeiva» (kr 15.000,- begge veier) 

settes inn i kirkemusikkbudsjettet. 

 

Utdeling av «Barnas» til deltakerne på knøttekoret ses på som et godt 

tiltak for trosopplæring i hjemmet, og støttes. Det samme gjør 

delsponsing av utgifter til leir for ungdommer i ledertrening. 

 

Kirkerottene er et flott tiltak som treffer barn vi ikke ser ellers, i tillegg 

til at det er lite ressurskrevende for staben, men er uforholdsmessig dyrt 

i forhold til antall barn som benytter tilbudet. Det settes inn i budsjettet i 

år, men i løpet av året ønsker menighetsrådet en dialog med 

trosopplærerne om alternative breddetiltak. 

 

Aktivitetstilskudd fra fellesrådet deles likt mellom områdene 

konfirmanter, diakoni, kirkemusikk og felles (administrasjonsutgifter). 

 

Øvrige investeringer: 

- Det kan kjøpes inn mikrofoner til flygel og evt kormikrofoner 

innenfor en kostnadsramme på kr 20.000,- + mva. Det forutsettes at 

Brage Midtsund, Jorunn Aasen Devold og Helge Skraastad i 

fellesskap diskuterer hva som skal kjøpes inn. 

- Det er naturlig at det kjøpes inn en del utstyr til søndagsskolen i 

Jessheim kirke, slik at det som står i kapellet ved Hovin kirke, kan 

bli stående der. 

- Marit Sæther kjøper inn 100 salmebøker.  

- Vi har fått tilbud om å kjøpe et Zimmermann-piano til kafeen til  

kr 3000,-. Det kan kjøpes inn forutsatt at kantor mener at det er et 

godt nok piano til sitt bruk, og at det vil holde noen år. 

- Dåpslysestake: Dene Støe sjekker pris. Vi får antageligvis 

tilskudd/gave fra Ullensaker og Furuset menighet som dekker 

innkjøp. 

- Bokhyller i våpenhus: Dekkes antageligvis av fellesrådet. 

- Det er også ønske om et nytt prosesjonskors samt spesiallagde 

kirketekstiler. Vi har is i magen en stund før vi går til innkjøp, og 

vurderer dette fortløpende opp mot tilskudd og gaver som vi klarer å 

samle inn. 

 

 

SAK 16/2017  Årsmelding 2016 

Forslag til årsmelding ble lagt fram for godkjenning.  

 

   Vedtak:  

   Årsmeldingen ble godkjent med mindre endringer. 

 

 

SAK 09/2017  Eventuelt 

a) Årsmøteforberedelser 

Hovin menighet har sitt årsmøte søndag 19. mars. 
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Vedtak: Marit Sæther ordner med annonsering, sørger for at papirer 

ligger klare til utdeling to uker før årsmøtet og kopierer opp 

saksliste, årsmelding, balanse og driftsregnskap i full og forenklet 

versjon.  

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 

 


