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Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 7. november  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

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

Ole Harald Laache, Knut Riis, Per-Kristian Bandlien 

Forfall:   Marit Sæther, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl 

 

 

 

 

MØTEBOK 
 

 

SAK 79/2017  Godkjenning av innkalling til møte 7. november. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 80/2017  Godkjenning av referat fra møte 10. oktober. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 81/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Informasjon om givertjeneste 

b) Referat fra FR-møte  

c) Misjonsalliansen: Bolivianytt oktober 2018 

Vedtak: Tatt til orientering.Til punkt a): Lasse og Brage har lagt godt 

til rette for at givertjenesten er kommet på sporet igjen. Vil være på 

plass i løpet av vinteren. 

 

 

SAK 82/2017  Trosopplæring for voksne 

Hovin menighet er vertskap for Trosopplæring for voksne høsten 2017. 

Praktisk planlegging av siste forelsningskveld 9. november. 

 

Vedtak: 

Merete og Steinar stiller fra menighetsrådet. 

 

 

SAK 83/2017  Regnskap 3. kvartal 

Driftsregnskap og balanse for 3. kvartal ble lagt fra for gjennomgang. 

Pr. 1. oktober hadde Hovin menighet ca. 1,4 millioner i utgifter og 1,5 

millioner i inntekter totalt, men mye av de store utgiftene kommer nå i 

siste kvartal. Tria-Trim og Klubb 5-7 er avsluttet i regnskapet og 

erstattet med nytt ansvarsområde: Etter skoletid. I budsjettkolonnen er 

det det reviderte budsjettet som står. Det er ønske om å legge Hovin 

barneklubb inn under menighetens aktiviteter og som eget 

ansvarsområde i regnskapet (fra nyttår). Marit mener dette som en svært 
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fornuftig plan, spesielt med tanke på at de da får moms-refusjon og blir 

inkludert i KAs forsikringsordning, som har som minimumskrav at 

aktiviteten finnes i regnskapet. 

 

Vedtak: 

    Tas til orientering og gjennomgås i møtet i desember. 

    

 

SAK 84/2017  Valg av leder og nestleder 

   Leder og nestleder velges årlig blant menighetsrådets medlemmer. 

 

   Vedtak:   

Merete og Steinar gjenvalgt til sittende akklamasjon. 

 

 

SAK 85/2017  Universell utforming i Hovin kirke  

Kirkevergen har sendt en henvendelse til Riksantikvaren om fjerning av 

to benker i Hovin kirke for å imøtekomme kravene til universell 

utforming. Menighetsrådet er bedt om å uttale seg om ulike alternativer 

før saken oversendes Borg biskop for vedtak. 

 

Vedtak: Menighetsrådet støtter Riksantikvarens anbefaling med 

fjerning av to benker nede i kirkerommet, forutsatt at dette gir 

tilstrekkelig plass til at alle typer rullestoler kan komme inn og snus i 

riktig retning. 

 

 

SAK 86/2017  Inkluderende menighet 

Borg bispedømmeråd har lansert et prosjekt som heter «Vår 

inkluderende menighet. Sjekkliste for arbeidet med å bygge en 

inkluderende menighet». I den forbindelse har de laget en brosjyre (se 

vedlegg 7) som er ment å være en hjelp og et verktøy for menighetene i 

dette arbeidet. Bispedømmerådet ønsker at menighetsrådene skal vedta 

at dette er noe de jobber bevisst med, og at dette skal registreres på 

bispedømmekontoret. Det står mer om dette på siste side i brosjyren.  

  

Hovin menighet jobber allerede bevisst med dette, blant annet gjennom 

tilrettelegging i konfirmantarbeidet og at vi har god kontakt med 

kommunen (blant annet JOAS, Jessheim opplærings- og 

aktivitetssenter).  

 

Vedtak: Menighetsrådet utfordrer diakonen (i samarbeid med 

staben)  til å utarbeide en oversikt på fordeling av ansvar for å kunne 

oppfylle de  krav som stilles i sjekklisten. Saken behandles så på nytt i 

menighetsrådet for senere registrering på bispedømmekontoret. 
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SAK 87/2017  Konsert i Jessheim kirke 

 

Det er ønske om å ha en konsert med Tord Gustavsen – en av våre mest 

anerkjent jazzpianister som hadde ungdomstida si i Jessheim kirke - 

Jarle Vespestad og evt. en musiker til i Jessheim kirke i januar. Dette 

blir en markering av det nye flygelet. Konserten vil koste mellom  

kr. 25.000 og 40.000 avhengig av hvilket prosjekt som velges. 

Billettinntekter tilfaller Hovin menighet. Kantor sjekker om det kan 

søkes støtte til prosjektet. Kantor trenger fullmakt fra menighetsrådet 

før det jobbes mer med saken. 

 

Vedtak: Menighetsrådet er svært positive til dette og gir honnør til 

initiativet. Kantor gis fullmakt til å fortsette dette prosjektet. 

    
    

SAK 88/2017  Eventuelt 

a) Ny lov for tros- og livssynsamfunn.  

Høringsfristen er 31.12.17, og menighetsrådet er høringsinstans. Det 

vil bli arrangert et møte i bispedømmet for å informere om høringen 

ifm lovforslaget. Møtet blir arrangert i Oslo 20.11.  

Vedtak:  
Merete stiller fra kirkerådet mens Eva stiller fra Fellesrådet.  
 

b) Svein Skarholm går av med pensjon 

Prostiprest Svein Skarholm går av med pensjon neste år. Det blir 

avskjedsgudstjeneste i Jessheim kirke 25.02.18 – hold av datoen. 

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

c) Dåpsfest 

Det ble gitt informasjon om dåpsfesten 28. oktober. En stor suksess. 

Det ble gjennomført 8 dåpsseremonier. 

Vedtak:  

Det er viktig at vi stiller mer mannsterke neste gang da erfaringen 

fra denne gang var at vi ble for få som støttet opp. Menighetsrådet 

er meget positive til at dette fortsetter. 

 

d) Lysestake til dåpslys 

Det er ønsket at vi kunne gi dåpslys sammen med lysestake. Dette 

vil bli en ekstrakostnad på under 5000 per år.  

Vedtak: 

Menighetsrådet tar med denne saken inn neste års budsjettprosess. 

 

 

 

 

Ref: Knut Riis 


