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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 9. oktober  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

 

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

Steinar Ørum, Anna Spilling (under sak 66/2018 og 70/2018), 

Per-Kristian Bandlien, Heidi Reinertsen, Eva Gullichsen,  

Ole Harald Laache, Marit Sæther 

Forfall: Knut Riis 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

SAK 63/2018  Godkjenning av innkalling til møte 9. oktober. 

   Vedtak: Godkjent 

 

SAK 64/2018  Godkjenning av referat fra møte 28. august. 

   Vedtak: Godkjent 

 

SAK 65/2018 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i fellesrådet 16. august  

b) Godkjenning av konserter – oppdatert oversikt  

c) Invitasjon fra biskopen til møte med menighetsrådene på Øvre 

Romerike tirsdag 23. oktober.  

Vedtak: 

Tas til orientering. 

 

SAK 66/2018  Misjonsprosjekt 

   Diakon Anna Spilling deltok på møtet. Hovin menighets  

   misjonsprosjekt i El Alto i Bolivia gjennom Misjonsalliansen avvikles  

   til nyttår. Prosjektet har vært en suksess og drives videre gjennom  

    egenfinansiering (bankdrift og leieinntekter). Det er enighet om at    
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       Hovin menighet skal ha et nytt misjonsprosjekt. Misjonsalliansen har to  

   prosjekter som er spesielt aktuelle, i Liberia (stort behov innen  

   utdanning, helse, vann mv.) og i Vietnam (miljørettet arbeid). Hovin  

   menighets misjonsdamer foreslår Stefanusalliansens arbeid for forfulgte  

   kristne spesielt i Irak, Egypt, Syria mm., og Misjon Uten Grensers  

   arbeid blant fattige barnefamilier i Romania og Moldova. Det finnes  

   selvfølgelig også andre organisasjoner og prosjekter som trenger støtte. 

På planleggingsdag for staben i juni hadde vi en presentasjon fra 

Misjonsalliansen. I staben er det enighet om å gå for Misjonsalliansens 

prosjekt i Liberia.  

 

Samarbeidet med Misjonsalliansen har vært smidig og trygt og med god 

tilgang på ressurser, gode tilbakemeldinger mm. Prosjektet i Liberia er 

også et bredt prosjekt med konkrete ting å fokusere på. Samtidig setter 

vi svært stor pris på innspillet og engasjementet fra misjonsdamene, og 

Stefanusalliansen er også et svært godt alternativ.  

Vedtak:  

Hovin menighet ønsker å støtte Misjonsalliansens prosjekt i Liberia, i 

utgangspunktet for en 2-årsperiode. Det ene alternativet utelukker ikke 

det andre, og vi ønsker å gjøre mer ut av De forfulgtes søndag og bygge 

videre på det og Stefanusalliansens arbeid parallelt med prosjektet i 

Liberia. 

 

SAK 67/2018  Kirkevalg 2019 

   Oppfølging av sak 55/2018 der det ble vedtatt at menighetsrådets 

      medlemmer arbeider videre med å skaffe medlemmer til  

   nominasjonskomiteen. 

 

   Vedtak: 

Merete Thommesen melder seg til nominasjonskomiteen. Alle jobber 

fram til neste møte med å finne kandidater. Hvis vi ikke har en 

nominasjonskomité klar til neste møte, er menighetsrådet 

nominasjonskomité. Lista til menighetsrådsvalget skal være klar seinest 

30. april.  

 

 

SAK 68/2018 Regnskap 2. kvartal 2018 

Driftsregnskap og balanse legges fram for godkjenning.  

    

Vedtak: 

 Godkjennes. 
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SAK 69/2018 Budsjettrevisjon 

Budsjettet for 2018 revideres.  

 

Vedtak: 

Forslaget til revidert budsjett godkjennes med følgende kommentarer: 

- Budsjetterte inntekter fra givertjeneste reduseres ettersom 

givertjenesten ikke har kommet helt i gang. 

- Ansvarsområde 412 konfirmant og 447 ungdomsarbeid er til 

sammen budsjettert med merforbruk på kr. 26.500. I tillegg er andel av 

fellesrådsmidler lagt inn i budsjettet på inntektssiden med kr. 16.500. 

Dette tilsvarer omtrent innkjøp av bibler til konfirmantene. 

- Det arbeides fortsatt med å få avklart om kommunen kan dekke 

større andel av utgiftene til Åpen leir. 

- Budsjetterte utgifter til solister/musikere økes i samsvar med 

ønske fra kantor. Menighetsrådet har for tiden solid likviditet, og dette 

anses for å være god bruk av pengene. 

- Ansvar 432 Døli barnegospel avsluttes. 

- Ansvar 433 Knøttekor utvides til også å gjelde barnekor idet det 

ses på som naturlig at de to korene har felles budsjett og økonomi. 

- Utgifter til noteabonnement hos KFUK-KFUM er lagt inn i 

budsjettet. Det fører til at barnekorarbeidet budsjetteres med et ganske 

stort merforbruk. På bakgrunn av menighetens økonomiske situasjon 

oppleves dette helt greit, men dersom en ser at spriket mellom utgifter 

og inntekter i korarbeidet blir stadig større, bør inntektsgrunnlaget (dvs. 

deltakerbetaling) økes. 

- Det har løst seg med styrer for Åpen barnehage. Anette 

Johansson er ansatt i 20 % stilling. Det gjøres bare mindre endringer i 

budsjettet for barnehagen. 

- Menighetsrådet setter pris på at Hekta-midler brukes til 

delfinansiering av leirutgifter for ungdommer og helfinansiering av 

leirutgifter for de ungdommene som er med som ledere på leir. 

- Revidert budsjett er satt opp i balanse og gjenspeiler rik aktivitet 

i menigheten, med sum utgifter og inntekter på totalt kr. 1.472.500. 

 

SAK 70/2018 Menighetsfest 

Torsdag 25. oktober kl. 1900 blir det menighetsfest i Jessheim kirke 

med temaet «Sammen er vi best». Tore Thomassen kommer. Vi har 

ikke funnet privat innkvartering til ham på Jessheim, og hotell bestilles. 

Vi regner med at det blir minst 80 deltakere på festen.  

 

Vedtak: 

Steinar Ørum kan kontaktes for skyss. Menighetsrådets medlemmer 

stiller med to store paier hver.  Merete lager vegetar, Heidi lager 

glutenfri. Staben gjør i stand og lager salat og kaker. Tidsrammen 

utvides fra 1900-2100 til 1900-2130.  
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SAK 71/2018  Avskjedsgudstjeneste for Bjarne Olaf Weider 

      Søndag 11. november kl. 1700 er det avskjedsgudstjeneste for Bjarne  

   Olaf Weider med påfølgende kirkekaffe. 

 

      Vedtak: 

Per-Kristian Bandlien leder kirkekaffen. Menighetsrådets medlemmer 

oppfordres til å bake. Oppmøte kl. 1500 for å sette i stand 

 

SAK 72/2018 Festival F 

Evaluering av Festival F i september. 

 

Vedtak: 

- Festivalen opplevdes i all hovedsak som en suksess med godt 

organisert aktivitetsdag med svært mange deltakere og utsolgt kiosk, 

god oppfølging av de frivillige, veldig fin fortellerstund i Mogreina 

kirke og flott barnekorkonsert på Folkvang. 

- Neste år bør barnekorkonserten omfatte alle barnekorene i 

fellesrådsområdet. Da blir Folkvang for lite. 

-  På ungdomskvelden var det godt opplegg, flott musikk og dyktige 

programledere, men lyden var ikke god nok på tale og sang. Det var 

stort sett bare konfirmanter til stede, og det bør vurderes om dette er 

intensjonen. Det ble et flott kick-off for konfirmantene, men hvis det er 

det det skal være, bør det være strammere opplegg på ungdomskafeen, 

evt. avslutte tidligere. 

- Det fungerer fint med rulleringen av arrangementer, og det er ingen 

grunn til ikke å fortsette i den retningen vi går nå. Hvis 

ungdomskvelden skal være kick-off for konfirmantene, bør den av 

plass- og lydhensyn være i Jessheim kirke.  

- Gudstjenesten på søndag var flott, men med for sterk musikk, spesielt 

under nattverden. Det burde ha vært flere til stede.   

- Det hadde vært interessant å vite om det i Furuset er en opplevelse av 

at engasjementet og oppslutningen har sunket som resultat av at 

arrangementene har blitt flyttet.  

 

SAK 73/2018 Gave 

Arvingene etter Olaug Julseth ønsker å gi menigheten en gave. 

Det er et stort bilde i blåtoner av Dag Trygve Hansen med en fugl og en 

nattverdskalk. Bildet står hjemme hos sønnen i Maura. Det er 

kirkeverge Dene Støe som har fått henvendelsen. 

 

Vedtak: 

Det er svært lite sannsynlig at biskopen vil godkjenne at maleriet 

henges opp i kirkerommet. Det må derfor avklares om arvingene kan 

tenke seg at det kan henge et annet sted. Kirkevergen bes om å avklare 
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dette med arvingene. Hvis intensjonen er at bildet kan henges et annet 

sted enn i kirkerommet, bør en fra menighetsrådet pluss kirkevergen dra 

og se på det. Saken tas opp igjen i neste møte eller når avklaring 

foreligger.  

 

SAK 74/2018 Eventuelt 

Jesus is Lord Church region 4 Romerike ønsker å leie lokaler i Jessheim 

kirke tre ganger i uka, fredager, lørdager og søndager.  

Vedtak:  

Søknaden avslås av kapasitetsårsaker.  

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 

 

 


