
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 10. oktober  

kl. 1930, Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 
Til stede:  Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Heidi Reinertsen, Bjørnar Myrland, 

Merete Thommesen, Per-Kristian Bandlien, Marit Sæther 

Forfall: Eva Gullichsen, Steinar Ørum, Knut Riis, Rolf Petter Foss 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 70/2017  Godkjenning av innkalling til møte 10. oktober. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 71/2017  Godkjenning av referat fra møte 12. september. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 72/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Borg biskop: Gudstjenesteforordning for Øvre Romerike prosti  

b) Ullensaker kulturråd: Invitasjon til kurs + foredrag  

Vedtak: Tatt til etterretning.  

 

 

SAK 73/2017  Trosopplæring for voksne 

Hovin menighet er vertskap for Trosopplæring for voksne høsten 2017. 

Praktisk planlegging av de to gjenstående kveldene: 12. oktober og 9. 

november. 

 

   Vedtak: 

Merete og Heidi er på kjøkkenet 12. oktober, Merete og evt. Kirsti 

Beate er med 9. november. Gi beskjed til Ole Harald hvis det er noen 

andre som har mulighet til å bidra. Ole Harald setter fram og rydder 

vekk bord og stoler.  

 

 

SAK 74/2017  Menighetsfest torsdag 26. oktober 

Torsdag 26. oktober kl. 1900 blir det menighetsfest i Jessheim kirke.  

 

   Vedtak: 

Menighetsrådet lager paier (to store hver) og rydder etter festen. Staben 

baker, lager salat og setter i stand mm. Merete lager vegetarpaier, Heidi 

lager glutenfritt. 

   

 



MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

SAK 75/2017  Dåpsfest 28. oktober 

   Lørdag 28. oktober blir det dåpsfest i Jessheim kirke kl. 1400-1600. 

Arrangementet er felles for Hovin og Mogreina. Denne dåpsformen, 

som også er kjent som «drop in-dåp», er for dem som selv ønsker å bli 

døpt eller har barn de ønsker å døpe, men som av ulike grunner har 

unngått den store dåpsfesten. Dåpsfesten er både for foreldre med små 

eller halvstore barn, for ungdommer som ønsker å konfirmere seg men 

som ikke er døpt ennå, og for voksne som ikke er døpt. Invitasjon er 

sendt til foreldre som selv er medlemmer, men som har udøpte barn 

født i 2015, 2016 og vinteren 2017. Invitasjon blir også send til de nye 

konfirmantene som ikke er døpt.  

 

   Vedtak: 

Det er viktig med god PR rundt dåpsfesten. Heidi blir med fra 

menighetsrådet for å ønske velkommen, hjelpe til på kjøkkenet og være 

til stede/prate. Hvis noen har mulighet for å levere ei kake, er det veldig 

velkomment. 

 

 

SAK 76/2017  Gullkonfirmanter 

Evaluering av årets arrangement og planer framover. Det var 

gullkonfirmantsamling søndag 7. oktober. Det var 15 påmeldte – dvs. 

ca. 25 % av de som fikk invitasjon. Det er dalende tall for 

oppslutningen, men de som deltok, var veldig fornøyd.  

 

   Vedtak: 

Vi fortsetter med dette som et hyggelig arrangement og vuderer det 

fortløpende.Hun som har vært hovedansvarlig på kjøkkenet, gir seg fra 

neste år.  

 

 

SAK 77/2017  Dåpslysestake 

Vi har fått penger til dåpslysestake fra Ullensaker og Furuset 

menigheter, men har aldri funnet en passende stake, i hvert fall ikke 

innenfor forsvarlige økonomiske rammer. I Jessheim kirke står det nå 

en dåpslysestake i messing. Den var i bruk også i det gamle 

kirkerommet. I Hovin kirke er det ønske om en ny dåpslysestake. 

 

   Vedtak: 

Inntil videre beholder vi de stakene vi har både i Hovin og Jessheim 

kirke. Hvis de skal byttes ut, må dette vurderes nøyere. Messingstaken 

som står i Jessheim kirke nå, fikk Hovin menighet av de andre 

menighetene i Ullensaker i forbindelse med innvielsen av kirken i 1996. 

Pengene fra Ullensaker og Furuset som vi fikk til innvielsen i år, settes 

inntil videre på bundet fond: «Gaver til Jessheim kirke». 
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SAK 78/2017  Eventuelt 

a) Bytte av møtedato 

Det er ønske om å endre datoen på menighetsrådsmøtet i november pga. 

Voces jubileumskonsert 14. november.  

 

   Vedtak:  

Møtet flyttes til 7. november. AU-møtet er som før 24. oktober. 

 

b) Evaluering av Festival F 

Festivalkomiteen har hatt evalueringsmøte. I år var en del forberedelser 

som tidligere har blitt gjort på torsdag/fredag, ikke gjort da festivalen 

startet, slik at det ble en hektisk start for de frivillige. Det må være flere 

personer på kjøkkenet for smøring av baguetter.  Menighetsrådet klarer 

ikke å stille så mange som det er ønske om fra festivalens side. Det 

vurderes om enkelte av arrangementene skal flyttes rundt til andre 

menigheter. Festivalen i seg selv gikk veldig bra med mye folk og høy 

omsetning. Alle arbeidsoppgavene bør defineres nøye med lister både 

for klokkeslett og konkrete oppgaver.  

 

Hva får Hovin menighet ut av Festival F? 

- Styrker samarbeidet og samholdet mellom menighetene.  

 

Festivalen har hatt manglende preg av å være et fellesarrangement, og 

har fungert mer som et Furuset-arrangement.  

 

Det er generelt viktig å bygge opp en base av frivillige, spesielt noen 

som kan utfordres til konkrete enkeltoppgaver. 

 

Det er ønske om fellesmøte med staben med tema strategisk tekning og 

rekruttering/fokusering på frivillige mm.  

 

Det er viktig at vi klarer å senke kravene både til oss selv og andre uten 

å senke ambisjonsnivået. 

 

Vedtak: 

Vi tar med oss evalueringen videre. 

 

 

    

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


