
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 17. januar 2017  

kl 1930 på kjøkkenet i 

kontorfløya, Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

 
Til stede: Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Heidi Reinertsen, Eva Gullichsen, 

Merete Ødegaard Thommesen, Steinar Ørum, Helge Skraastad,  

Ole Harald Laache, Bjørnar Myrland, Anna Spilling (sak 04 – 06), 

Marit Sæther 

Forfall:  Knut Riis 

 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 01/2017  Godkjenning av innkalling til møte 17. januar. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2017  Godkjenning av referat fra møte 22. november. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 03/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Protokoll fra møte i Ullensaker kulturråd 10. november 

b) Misjonsalliansen: Takk for gaven 

c) Stefanusalliansen: Takk for gaven 

d) Ullensaker kommune: Følgebrev offentlig ettersyn – 

Områdereguleringsplan for stasjonsområde og rådhusplass 

e) Ullensaker kommune: Protokoll fra møte i kulturrådet 8. desember 

f) Misjonsalliansen: Julehilsen fra La Paz  

g) Jessheim KFUK/KFUM-speidere: Takk for gaven 

h) Grunnlovskomiteen i Ullensaker: Invitasjon til konferanse 29. mars 

i) Avskjedsgudstjeneste for Helge Skraastad blir 14. mai 2017 i 

Jessheim kirke 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2017  Besøk av diakonen 

Anna Spilling presenterte seg selv og arbeidet sitt. Anna er ansatt 60 % 

i Hovin, 20 % i Mogreina og 20 % i Øvre Romerike prosti som 

prostidiakon. Øvrig presentasjon ble tatt i forbindelse med sak 05/2017. 

 

Vedtak: 

Tusen takk til Anna for flott presentasjon og godt utført arbeid! 
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SAK 05/2017  Diakoniplan 

Diakoniplanen for Hovin menighet ble lagt fram for godkjenning. 

Hovin og Mogreina har felles diakoniplan. Den revideres annethvert år. 

De fire hovedsatsningsområdene er nestekjærlighet, inkluderende 

fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. 

 

Diakoni skal gjennomsyre hele menighetens arbeid, slik at det ikke bare 

gjenspeiler diakonens arbeid.  

 

Jubilanthilsener sendes nå ut som julekort, der invitasjon til 

juletrefesten vedlegges. Det førte i år til at det var flere nye ansikter å se 

på juletrefesten.  

 

På sikt bør det vurderes om juletrefest for barnefamilier skal 

gjeninnføres. 

 

Øvrig arbeid på sykehjem: Anna er på Toppen på Gjestad to timer 

annenhver uke og er tilgjengelig for samtaler. De ansatte veit hvorfor 

hun er der, og bruker henne, så det fungerer veldig bra. Vi har også 

startet opp igjen med andakter på Toppen.  

 

Musikkglede-gruppe er oppe og går på JOAS (dagsenter for psykisk 

utviklingshemmede). Dette har Anna sammen med Marte. Det er et 

konkret ønske om musikkglede-gruppe for psykisk utviklingshemmede 

barn/unge. Uansett er det viktig med info om tilbudene våre i 

menighetsbladet/på hjemmesider. Det har skjedd mye innen dette 

arbeidet den siste tiden. Nye tiltak må vurderes opp mot kapasitet.  

 

Deler av diakonens arbeid er ikke inkludert i diakoniplanen, blant annet 

kontakt med Røde Kors og flyktningekonsulenten i kommunen.  

 

Vi er heldige og har mange frivillige, men har alltid bruk for flere. 

 

Åpen leir 11. – 13. august i Sandefjord i samarbeid med FABU: Her er 

det mest sannsynlig bruk for sjåfører og frivillige. Det er en veldig fin 

leir som oppleves verdifull. 

 

Åpen kirke: per i dag har vi hatt åpen kirke et par ganger i året, men det 

er naturlig med en ny bykirke at den er åpen oftere. Her må folk kunne 

få komme inn og sitte i ro, men også ha mulighet for å komme i kontakt 

med noen å snakke med, hvis de ønsker det. 

 

   Vedtak: 

Planen godkjennes med mindre endringer. Oppdatert plan vedlegges. 

 

 

SAK 06/2017  Beredskapsplan – overgrep 

Forslag til kontrakt og handlingsplan for forebygging av overgrep ble 

lagt fram for godkjenning. 
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Vi trenger rutiner og planer for å forebygge overgrep og seksuelle 

krenkelser. Ragne Ø Sander har jobbet med dette, og Anna og Ragne 

har lagd forslag til kontrakt og handlingsplan på bakgrunn av stoff 

utarbeidet av Kirkens ressurssenter.  

 

Det er viktig med en klar ansvarsfordeling, og at signaler blir tatt på 

alvor og formidles videre. 

 

Det jobbes allerede med forebygging, men arbeidet har ikke vært 

forankret gjennom planer vedtatt av menighetsrådet. Det er ønske om å 

ha kurset «Grenser som skaper» med jevne mellomrom + jevnlige 

«medarbeidersamtaler» for frivillige ungdomsledere.  

 

Poenget med å ha sjekklister er ikke minst å gi trygghet til 

ungdomslederne slik at de vet hvordan ting skal håndteres. Rutiner, 

samtaler og kursing er viktig for å gi trygghet, men også for 

bevisstgjøring rundt egen rolle og grenser. 

 

   Vedtak: 

Sjekklistene vedtas med mindre korrigeringer. Innspill til 

medarbeideravtalene sendes til Anna. 

 

 

SAK07/2017  Innvielse av Jessheim kirke 5. mars 

Selve vigslingsgudstjenesten har Helge Skraastad ansvar for. 

Invitasjoner er sendt ut. Helge tar en telefon til tidligere ansatte og 

inviterer dem spesielt. Alt som skjer etter gudstjenesten, er 

menighetsrådets ansvar, dvs bevertning, ledelse, istandsetting, rydding 

mm. Bakekorpsene er satt i sving.  

 

Vedtak: 

Helge og Marit setter opp en liste over bedrifter som kan tenkes å ville 

bidra, f eks Selskapsspesialisten, Rema, Hjemmebakeriet og 

Blomsterstua, og fordeler hvem som tar kontakt med hvem.  

 

Det er viktig med god info om vigslingen. Menighetsbladet skal 

fulldistribueres i midten av februar med mye informasjon om 

vigslingsuka. 

 

Det blir stor konsert med kor og orkester tirsdag 7. mars. Fredag 17. 

mars blir det Taratata-konsert. Lørdag 18. mars blir det åpen kirke med 

vaffelservering og forskjellige musikalske innslag, for eksempel av 

kulturskole og korps. Det er viktig at menighetsrådet setter av dagen. 

 

Det bør være kirkeskyss til disse arrangementene. 
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SAK 08/2017  Høring: Ordning for utpeking av biskoper  

Kirkerådet har sendt ut høringsnotat om ordning for utpeking av 

biskoper på bred høring til menighetsråd, proster, biskoper, 

bispedømmeråd og andre berørte instanser. Høringsfristen er 15. mars. 

 

   Vedtak: 

AU utarbeider et forslag på vegne av menighetsrådet. Forslaget blir lagt 

fram på neste menighetsrådsmøte. 

 

 

SAK 09/2017  Eventuelt 

Det er forslag om å avholde menighetsrådsmøtet 14. mars kl 1900 

hjemme hos Helge Skraastad i Oslo. 

   Vedtak: Vedtas. 

 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


