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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 12. juni  

kl. 1900 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

Til stede:  Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Eva Gullichsen, Merete 

Thommesen, Steinar Ørum, Heidi Reinertsen, Per-Kristian Bandlien, 

Marit Sæther 

Forfall: Knut Riis 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 

SAK 42/2018  Godkjenning av innkalling til møte 12. juni. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 43/2018  Godkjenning av referat fra møte 8. mai. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 44/2018 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Referat fra møte i fellesrådet 14. februar  

b) Misjonsalliansen: Prosjektrapport  

c) Oversikt over konserter  

d) Menighetsfest 25. oktober 

e) Avskjedsgudstjeneste for prosten 11. november 

f) Ny drop in-dåp: 20. oktober 

f) Høring om ny kirkeordning  

g) Referat fra møte i fellesrådet 2. mai 

 

Vedtak: Til punkt c): Det poengteres at menighetsrådet skal ha 

informasjon om konserter og kulturarrangementer før kontrakt inngås, 

ettersom det i siste instans er menighetsrådet som er ansvarlig for utleie 

av kirkerommet.  

Til punkt g): Lyssetting av Jessheim kirke er tatt ut av budsjettet i år. 

For øvrig tatt til orientering. 
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SAK 45/2018 Festival F 

Festival F arrangeres 14. til 16. september. Hovin menighetsråd er 

sammen med Furuset menighetsråd ansvarlige for aktivitetsdagen på 

Folkvang lørdag 15. september. Det er behov for 10 stykker fra Hovin 

menighet fordelt på tidspunktene 1100-1400 og 1400-1700 til kiosk og 

aktiviteter.  

 

Vedtak: 

Steinar Ørum og Merete Thommesen kan ta kiosk hele dagen. Eva 

Gullichsen og Heidi Reinertsen kan ta ei økt fra kl. 1100-1400. 

Menighetsrådets medlemmer spør kjente og gir en tilbakemelding til 

menighetskontoret før sommeren om hvem vi har fått tak i når. 

  

SAK 46/2018 Jessheimdagene 

Det er Jessheimdager 9.-19. august. Vi diskuterer muligheten for Åpen 

kirke på kveldstid/lørdag med kaffe og vaffel, evt. med musikk.  

Vedtak: 

Det foreslås at det legges en hverdagsmesse (uten kveldsmat) en 

torsdagskveld slik at folk kan gå videre til konsert etterpå. Vi ønsker å 

ha åpen kirke med kaffe og vafler før hverdagsmessa torsdag 16. august 

kl. 16-19, fredag 17. august kl. 17-20 og lørdag 18. august kl. 12-15. 

Det er ønskelig å ha en prest eller diakon til stede slik at vi har et 

samtaletilbud ved behov. Steinar Ørum tar kontakt med Liv Ødemark 

og spør om hun har mulighet til å være til stede på torsdag. Eva 

Gullichsen blir med fredag og lørdag. Hvis det er andre som har lyst til 

å være med, er det velkomment, men ikke nødvendig. Marit Sæther 

spør om en fra staben kan være med de forskjellige dagene. 

Søndag 12. august er det mulig å leie seg et telt og være tilgjengelig 

med stand i markedsgata/Storgata sammen med andre organisasjoner og 

bedrifter. Hvis vi får det til, hadde det vært fint å stå der i år, men det 

kan bli hektisk. I hvert fall ønsker vi å få til dette neste år. 

 

SAK 47/2018 Menighetsrådsvalg 2019 

Høsten 2019 er det klart for nytt menighetsrådsvalg. Menighetsrådet er 

valgstyre og har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valget, og 

det er også menighetsrådet som er ansvarlig for at det blir stilt 

kandidatliste til valget og som skal nedsette en nominasjonskomité.  

 

Vedtak: 

Forslag til nominasjonskomité: Sverre Kragset, Liv Ødemark, Ingleif 

Barheim, Berit Weider, Dagny Laache, Knut Grøthe, Rolf Foss, Eva 
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Gullichsen, Sigrid Tungevik. De som har mulighet, spør mulige 

kandidater, dvs. de vi mener er skikket til å sitte i en 

nominasjonskomité, og sier fra til menighetskontoret når de har fått 

noen. Marit Sæther sender ut en mail når vi har fem stykker i 

nominasjonskomiteen. 

 Vi trenger også å tenke på om vi kan komme fram til en god kandidat 

fra Romerike til bispedømmerådsvalget.  

 

SAK 48/2018 Jessheim kirke 

Jessheim kirke har nå vært i bruk i litt over ett år. Arbeidsutvalget 

foreslår at det bør nedsettes en komité som ser på forskjellige løsninger 

i kirken, dvs. hva fungerer og hva fungerer ikke, mangler, plasseringer, 

inventar/tekstiler mv. 

 

Vedtak:  

Vi oppretter en komité bestående av tre personer. Per-Kristian Bandlien 

og Kirsti Beate Hermansen Grøndahl melder seg, og Per-Kristian 

Bandlien spør Solveig Seipæjærvi. Komiteens mandat: Komme med 

fornuftlige forslag til hvordan ting kan være, gjerne i prioritert 

rekkefølge og med anslagsvise kostnader. Innspill bør også hentes fra 

staben. 

 

SAK49/2018 Eventuelt 

Ny kirke Gystadmarka 

Sverre Kragset har satt opp et notat angående nye kirkelige lokaler på 

Gystadmarka. Fellesrådet har sendt et brev til Ullensaker kommune 

datert 30. mai, men det er mer overordnet og generelt, mens Sverre 

Kragsets notat er mer detaljert.  

 

Vedtak: Vi tar saken opp igjen i august med tanke på et eventuelt 

innspill fra menighetsrådet til kommunen.  

 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


