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Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 12. september  

kl. 1930, Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 
Til stede: Hanne Lindberg (sak 62-65/2017), Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, 

Heidi Reinertsen, Knut Riis, Eva Gullichsen, Steinar Ørum, Merete 

Thommesen, Ole Harald Laache, Paul Ronny Jensen (sak 62-65/2017), 

Marit Sæther 

Forfall:  Svein Skarholm 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 62/2017  Godkjenning av innkalling til møte 12. september. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 63/2017  Godkjenning av referat fra møte 22. august. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 64/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Ullensaker kulturråd: Protokoll fra møter 11. mai, 8. juni og 16. 

august. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

 

SAK 65/2017 Informasjon fra kirketjenerne 

Paul Ronny Jensen og Hanne Lindberg deltok på møtet. 

 

 Paul Ronny Jensen er nyansatt, men har dannet seg et bilde av hvordan 

ting fungerer. Han er hovedsakelig på Hovin kirkegård/Hovin kirke. 

Hovin kirkegård er stor og tung å holde i orden. Det er mange innom 

kirkegården i løpet av en dag, og det kommer av og til klager fordi det 

ikke er helt nyklipt. Målet er å komme rundt hele kirkegården i løpet av 

ei uke, men det er ikke alltid det er mulig å få til, spesielt når det er 

mange jordbegravelser og/eller dårlig vær. Det har vært mange 

begravelser – han hadde fire stykker første uka. Han treffer masse 

hyggelige mennesker hver dag. Med kirkegårdsutvidelser og flere 

innbyggere må en også huske på at menneskelige ressurser må økes. 

Det er mellom 250 og 300 stellavtaler på Hovin, og antallet øker.  

 

 Hanne Lindberg er kirketjener i Hovin. Her får vi første bisettelse neste 

fredag. Parkeringen på Jessheim er en utfordring – det så vi også på det 

andre konfirmasjonspartiet lørdag 2. september. Det er mye renhold i 
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Jessheim kirke og en stor kabal å legge opp innimellom menighetens 

aktiviteter og eksternt brukt. Hanne er også vaktmester på rusomsorgen.  

 

Det bør suppleres en del utstyr på kjøkkenet.  

 

 Brannvern, Jessheim kirke:  

 Det er laget en egen brannperm med dokumentasjon og sjekklister. En 

litt enklere perm henger innenfor inngangdørene. Telefonnumre til 

Romerike brann og redning finnes på oppslag på begge sider. Der 

henger også refleksvester til de som tar ansvar ved en eventuell brann. 

Oppmøteplass ved evakuering er på parkeringsplassen mot rådhuset. 

Det er brannslanger, branntepper og brannslukningsapparater på begge 

sider av bygget. Det er viktig å gjøre seg kjent med hvor utstyr og 

rømningsveier er. Alle medlemmene i menighetsrådet har fått med seg 

perm med nyttig info om brannvern i Jessheim kirke. Leietakere og stab 

+ frivillige får samme informasjon. Under gudstjenester o.l. er det 

kirketjenerne som er brannansvarlige. Det er også en av grunnene til at 

antall deltakere ble telt. Det jobbes nå med Øvre Romerike brann og 

redning for å få til en større øvelse, fortrinnsvis når det også er brukere 

til stede på rusomsorgen.  

 

 Paul Ronny er utdannet brannmann. 

 

 Det bør stå i leiekontrakten for Jessheim kirke at en brannansvarlig skal 

utpekes og informeres.  

 

 Vedtak:  

Menighetsrådet takker for god orientering og ber kirketjenerne ta 

kontakt hvis det er noe de ønsker tatt opp eller diskutert. 

 

 

SAK 66/2017  Innsettelsesgudstjeneste 24. september 

Det blir innsettelse av Per-Kristian Bandlien i gudstjenesten i Jessheim 

kirke søndag 24. september kl. 1200. Menighetsrådet står for praktisk 

gjennomføring av kirkekaffe. Samme dag skal også Jessheim kirke som 

pilegrimskirke markeres i samarbeid med Ullensaker kirkeakademi. 

Oppfølging fra sak 57/2017. 

 

Vedtak: Alle i menighetsrådet tar med noe til kirkekaffe. Alle møter  

kl. 0930 og hjelper til med å rydde vekk etterpå. Sverre Kragset og 

Marit Sæther tar ansvar for ottesang/pilegrimsvandring/markering. 

Kirkeakademiet og bakekorps leverer også kaker. Merete leder 

kirkekaffen. 

 

 

SAK 67/2017 Festival F 

Festival F går av stabelen 15. – 17. september. Hovin menighet, i  

samarbeid med Furuset menighet og Brage Molteberg Midtsund, har  

ansvar for aktivitetsdagen lørdag 16. september.  
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Det er vanskelig å få nok frivillige i travle tider. Det har vært relativt 

tung belastning på menighetsrådet denne perioden, og det er viktig å 

holde funksjonene fra hverandre – menighetsrådet skal i utgangspunktet 

ikke være en dugnadsbase. Det bør være lov å si nei uten begrunnelse, 

og en må være oppmerksom på at totalbelastningen på menighetsrådets 

medlemmer ikke blir for stor, spesielt med tanke på rekruttering til 

menighetsrådet. 

  

 Vedtak: Det gis beskjed til festivalstyret om at vi ikke har klart å skaffe 

flere til vaktene, og oppfordres til å utfordre andre grupper av frivillige 

til slike oppgaver. 

 

 

SAK 68/2017 Budsjettrevisjon 

 Hovin menighets budsjett for 2017 revideres.  

 

Vedtak:  

Revidert budsjett vedtas i samsvar med framlagt forslag med følgende 

kommentarer: 

Ansvar 400 (felles): utgifter til inventar og utstyr reduseres. Vi satser på 

at det ikke er behov for store innkjøp utover dåpslysestake i Jessheim 

kirke i årets regnskap. Det er ønske om ny dåpslysestake i Hovin kirke. 

Budsjetterte ofringer til eget arbeid økes. Det har vært mange «store» 

gudstjenester i år, og en av konsekvensene er økt takkoffer til 

menighetens arbeid. 

Ansvar 411 (trosopplæring): budsjetterte trosopplæringsmidler økes. I 

fjor holdt fellesrådet igjen en pott som ble fordelt til menighetene etter 

søknader. I år blir alt fordelt etter antall medlemmer i målgruppen for 

trosopplæring, dvs. ingen ekstra pott å søke på. 

Ansvar 412 (konfirmanter): det er beregnet stort merforbruk på dette 

området i år, og det har vi vært klart over. Det er godt å vite at det er tatt 

grep for å redusere/unngå merforbuket neste år. Det bør tas sikte på at 

ansvar 412 pluss 447 (ungdomsarbeid) til sammen går i null, iberegnet 

deltakerbetaling, Hekta-midler og midler som er fordelt fra 

menighetsrådet felles. Vi må regne med at enkelte konfirmanter ikke 

betaler avgiften, og at de allikevel får være med på leir, ses på som en 

naturlig del av menighetens diakonale arbeid. Det må tas høyde for 

dette i budsjettarbeidet når konfirmantavgiften fastsettes. 

Ansvar 420 (diakoni): Så store budsjettavvik som over kr. 10.000,- 

(buss til Åpen leir) bør ikke forekomme uten forhåndsavklaring i 

menighetsrådet. Vi er svært glade for at menigheten tilbyr Åpen leir, 

men det forutsettes at det blir en dialog med kommunen om dekning av 

faktiske utgifter, slik at leiren ikke går med stort merforbruk og andre 

av menighetens aktiviteter som en følge av dette blir skadelidende. 

Ansvar 445 (Klubb 5-7) og 452 (Tria-trim) avsluttes og erstattes av 

ansvar 446 (Etter skoletid). 
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SAK 69/2017  Eventuelt 

a) Trosopplæring for voksne torsdag 

Hovin menighet har ansvar for praktisk tilrettelegging av 

Trosopplæring for voksne denne høsten. 

Vedtak: 

Torsdag 14. september hjelper Kirsti Beate til på kjøkkenet sammen 

med en eller to fra Åpent hus. Ole Harald ordner med innkjøp. 

 

b) Endring av møtedato 

Menighetsrådets møte i desember foreslås flyttet til onsdag 6. 

desember. 

Vedtak: 

Vedtatt. 

    

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

    

 

 

 

 

 


