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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 8. mai  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede: Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Heidi Reinertsen,  

Merete Ødegaard Thommesen, Eva Gullichsen, Steinar Ørum,  

Ole Harald Laache, Anna Spilling (sak 32/2018-34/2018), Marit Sæther 

Forfall: Knut Riis, Per-Kristian Bandlien 

 

 

 

MØTEBOK 

 

 

SAK 29/2018  Godkjenning av innkalling til møte 8. mai. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 30/2018  Godkjenning av referat fra møte 3. april. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 31/2018  Innkommet post og informasjonssaker 

   a) Misjonsalliansen: Nyhetsbrev fra Bolivia  

   b) Romerike revisjon IKS: Revisjonsrapport 2017  

   c) Ny menighetspedagog: Ingelin Dahl Helbø, ansatt fra 1. august 

   d) Ullensaker kommune: Flystøy og byggesaker – restriksjoner og 

    muligheter 

   Vedtak: Tas til orientering. 

 

SAK 32/2018 Hovin menighets misjonsprosjekt 

Hovin menighets avtale med Misjonsalliansen går ut i vår, og vi må ta 

stilling til hva vi gjør videre. Selve prosjektet vi støtter (Fotball krysser 

grenser, i Bolivia) avsluttes til nyttår. Avtalen er derfor fornyet fram til 

nyttår.  

 

Vi har god erfaring med samarbeid med Misjonsalliansen, og det kan 
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være fint å videreføre det. Misjonsalliansen har sendt oss forslag til nye 

prosjekter med fokus på barn og unge. 

 

Størst er behovet i Liberia, Sierra Leone, Ecuador og Kambodsja. 

Misjonsalliansen foreslår at vi støtter et et helt land, heller enn ett 

konkret prosjekt. 

 

Prosjektet i Bolivia overtas antageligvis lokalt. Det er det 

Misjonsalliansen jobber etter. Anna sjekker dette. 

 

Vi har fått stadige tilbakemeldinger om at pengene har kommet fram, 

og at de har kommet til nytte.  

 

Misjonsalliansen presenterer ulike prosjekter på planleggingsmøte for 

staben i juni. Menighetsrådet må i løpet av året bestemme hvilket 

prosjekt vi evt. ønsker å gå videre med. 

 

Vedtak: 

Vi støtter at vi fortsetter med samme prosjekt fram til nyttår, og 

avventer innspill fra staben. Saken tas opp igjen til høsten. 

 

SAK 33/2018 Misjonsfestivalen 

Planlegging av årets misjonsfestival. Festivalen skal være i/utenfor 

Jessheim kirke etter gudstjenesten 27. mai. Komiteen for festivalen har 

hatt møte. Det blir boder, grilling og aktiviteter (fuglekassesnekring, 

brukboksalg, svampekast, smie mm), og pengene som kommer inn, går 

til misjonsprosjektet.   

Festivalen fungerer veldig bra, spesielt når det er fint vær. Lokalene i 

Jessheim kirke vil være bedre egnet enn i og rundt kapellet ved Hovin 

kirke. 

 Vedtak: 

Anna sender ut liste over oppgaver. Meld fra hva dere kan være med på, 

og også hvis dere ikke kan være med. 

 

Det er viktig å jobbe med engasjement rundt prosjektet og holde det 

varmt gjennom året, f.eks. med en nærmere presentasjon de gangene det 

er ofring til prosjektet i gudstjenesten.  

 

SAK 34/2018 Inkluderende menighet  

Oppfølging av sak 86/2017. Borg bispedømme har lansert et prosjekt 

som heter «Vår inkluderende menighet». Bispedømmerådet ønsker at 

menighetsrådene skal vedta at dette er noe de jobber bevisst med. I 

november 2017 utfordret menighetsrådet diakonen – i samarbeid med 

staben - til å utarbeide en oversikt på fordeling av ansvar for å kunne 
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oppfylle de krav som stilles i sjekklisten for inkluderende menighet, før 

ny behandling i menighetsrådet og påfølgende registrering på 

bispedømmekontoret.  

 

Inkluderende menighet tas inn i diakoniplanen som eget punkt når den 

revideres. 

Vedtak: 

Konkretisering av ansvar: 

 

1) Holdning, kjennskap og kunnskap 

Ansvar kunnskap og kjennskap: Diakon 

Ansvar kvalitetssikring: Administrativ leder 

Evt. ansvar temamøter: Diakoniutvalget. Eventuelt kan Ullensaker 

kirkeakademi eller Trosopplæring for voksne oppfordres til å sette opp 

inkluderende menighet som tema på et møte. 

Ansvar samtalegrupper: diakon 

    

2) Gudstjenesten 

Ansvar: sokneprest på vi vil-punktene 

Diakon på vi kan-punktene 

 

3) Trosopplæringen og konfirmasjon 

Ansvar: Ungdomsprest på vi vil-punktene. Ungdomspresten har ansvar 

for trosopplæringsplanen.  

 

4) Samhandling med helse- og omsorgstjenesten i kommunen 

Ansvar: Diakon både på vi vil og vi kan. Dette jobber diakonen allerede 

med. Heidi Reinertsen er ansvarlig fra menighetsrådet når det gjelder 

punkt 1) veiledningshefte. 

 

5) Universell utforming – generell tilgjengelighet for alle 

Ansvar: Kirkeverge/fellesråd har ansvar for universell utforming av 

lokaler.  

Ansvar punkt 1 og 2 (pådriver overfor fellesrådet + sjekkliste): 

menighetsrådsleder: 

Ansvar punkt 3 (ledsagerbevis): administrativ leder. 

 

Det kreves at kirken er offensive i dette arbeidet. Det er mange vi 

trenger å nå, og det er et komplisert arbeid. Prinsippene gjelder for alle, 

både med og uten funksjonshemming: Hvordan kan vi være en kirke 

som inkluderer? Aktiv deltakelse i enkelthandlinger i gudstjenesten er 

et synlig og godt tegn på vår inkluderende menighet, og det oppfordres 

til å fortsette med dette. Vi kan ikke gape over alt for mye, men jobbe 

for en generell holdning i vårt møte med mennesker.  
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Hovin menighet ønsker at vi skal være en inkluderende menighet. Anna 

registrerer planen på bispedømmekontoret.  

I neste menighetsblad bør vi ha en sak om at vi jobber med 

«inkluderende menighet».  

    

SAK 35/2018 Områdeplan for Gystadmarka 

Ullensaker kommunestyre vedtok i møte 17. april 2018 

områdereguleringsplan for Gystadmarka.  

 

I strategiplanen for kirkene i Ullensaker, utarbeidet i 2014, ble det 

forutsatt oppført et nytt kirkebygg i Gystadmarka-området med plass til 

aktiviteter, særlig for barn og unge. Det var også tegnet inn to 

alternative tomter til dette formålet i kommunedelplanen. 

I områdereguleringen for Gystadmarka som nå er vedtatt, med åpning 

for ca. 7000 nye innbyggere, ser det ikke ut til at det er verken tegnet 

inn eller beskrevet et kirkebygg i denne bydelen, bare nevnt en mulighet 

for oppføring av livssynsåpent seremonilokale i «skogparken». Ifølge 

kirkeloven skal det oppføres ny kirke når det ikke er tilstrekkelig plass 

for kirkesøkende, og kirkerommet skal ha sitteplass til en tidel av 

kirkens medlemmer i soknet. 

Det blir raskt behov for ny gravlund i Jessheim-området. Vi kan heller 

ikke se at det er tatt høyde for dette i områdeplanen, men forutsetter at 

den kommer i neste plan, dvs. i nordenden av feltet. 

 

Eventuelle klager til kommunestyrets vedtak må fremmes senest  

31. mai 2018. 

Vedtak:  

Vi bør gi innspill til samfunndsdelen av kommuneplanen som revideres 

hvert 4. år med tanke på lokaliteter og aktiviteter. Behovet for gravlund 

er helt åpenbart.  

Hovin menighet er opptatt av at det antatte behovet kommer på 

dagsordenen i kommunen. Det er blitt nevnt 10.000 nye innbyggere. 

Sverre Kragset utfordres til å utforme et innspill til historikken, og 

fellesrådet anmodes om å komme med innspill til kommunen med bønn 

om at det avsettes tilstrekkelig areal til kirke og gravlund.  

Vi stiller oss bak et livssynsåpent lokale, men mener at det må 

planlegges en ny kirke for kirkens nye medlemmer. Vårt behov er ikke 

dekket gjennom det livssynsåpne seremonilokalet. Likeledes må 

omfanget av en ny gravlund ses i forhold til folketall.  

 

Saken sendes videre til kirkeverge/fellesråd for oppfølging. 
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SAK 36/2018 Retningslinjer for betaling av renhold etter utleie  

Dette er et oppfølging av sak 28/2018 (saken ble utsatt i april-møtet). 

 Fellesrådet har hatt oppe en sak angående hvordan inntekter fra utleie 

blir benyttet sett i relasjon til renhold/vask etter utleie. Fellesrådet 

ønsker at en person fra hvert menighetsråd går inn i en komité for å se 

på dette sammen med kirkevergen og lage retningslinjer som er like for 

alle menighetsrådene, og som tas i bruk fra 2019. 

 

Vedtak: 

Administrativ leder utpekes til å representere Hovin menighets 

interesser i en komité for utforming av retningslinjer. Forslag til 

retningslinjer utformes av komiteen og vedtas i menighetsrådet. 

 

SAK 37/2018 Regnskap første kvartal 

Gjennomgang av driftsregnkap og balanse for første kvartal. 

 Vedtak: 

Regnskapet ble tatt til orientering. 

 

SAK 38/2018 Dåpsfest 

Lørdag 9. juni kl. 1300-1500 arrangeres det dåpsfest/drop in-dåp i 

Jessheim kirke. Planlegging av arrangementet. 

 

Vedtak: 

Eva og Steinar baker. Merete og Heidi (og evt. Kirsti Beate) kommer 

kl. 1200. Hvis det er flere som har mulighet til å bake, er det 

velkomment.  

 

SAK 39/2018 Friluftsgudstjeneste på Raknehaugen 

Søndag 10. juni arrangeres det friluftsgudstjeneste på Raknehaugen. 

Vanligvis er det morgenbønn i Ullensaker kirke med påfølgende 

pilegrimsvandring til Raknehaugen før gudstjenesten. Ullensaker 

menighet har i år trukket seg fra dette samarbeidet. Ullensaker 

kirkeakademi er forespurt, men har ikke mulighet til å ta ansvar for 

pilegrimsvandringen.  

 

Vedtak: 

Etter forslag fra staben kjører vi enkelt opplegg i år. Vi oppfordrer folk 

til å gå pilegrimsvandring fra Jessheim uten organisert opplegg, og ber 

om at de tar med niste til felles formiddagsmat etter gudstjenesten.  
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SAK 40/2018 Møteplan 

Fastsetting av møteplan 2. halvår 2018. 

 

Forslag til vedtak fra AU: 

Menighetsrådsmøter 28. august, 9. oktober, 6. november, 4. desember 

og 22. januar (pluss felles møte for menighetsråd og stab  

24. september). 

AU-møter: 14. august, 18. september, 23. oktober, 20. november og  

8. januar. 

 

Vedtak:  

Vedtas i tråd med forslaget fra AU. Merk også datoene for 

menighetsfest 25. oktober og avskjedsgudstjeneste for prosten  

11. november.  

 

SAK 41/2018 Eventuelt 

a) Trosopplæringskonferansen foregår i The Qube på Gardermoen 17. 

oktober. Det har kommet forespørsel fra staben om mulighet til å sende 

frivillige medarbeidere i søndagsskole og barneklubb til å delta på 

konferansen. Pris: kr. 1800,- per person ved påmelding før  

7. september. 

Vedtak:  

Dette er et flott initiativ for frivillige medarbeidere som gjør en stor og 

viktig innsats. Tilbudet gis til frivillige medarbeidere i søndagsskole og 

barneklubb, med forutsatt påmelding før 7. september. 

 

b) Anna Spilling og Ragne Øybekk Sander har søkt menighetsrådet om 

støtte til studietur. Dette er en litt mer problematisk sak. Menighetsrådet 

mener prinsipielt at det er fellesrådets ansvar som arbeidsgiver å drive 

med kompetanseoppbygging. Menighetsrådet er imidlertid klar over at 

fellesrådet har økonomiske utfordringer, og ser også at det er positivt 

for Hovin menighet at de får delta på studieturen.  

Vedtak:  

På bakgrunn av økonomien i fellesrådet støttes studieturen med  

kr. 1000,- på hver, dvs. til sammen kr. 2000,-. Menighetsrådet ønsker 

ikke at dette skal skape presedens for fremtidige søknader. Støtten føres 

på ansvar 420 diakoni.  

 

Marit Sæther 

Ref. 

  


