
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 18. april kl. 1930, 

Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

Øvrige varamedlemmer og ansatte er 

hjertelig velkomne til å delta. 

 
Til stede:   Merete Thommesen, Eva Gullichsen, Knut Riis, Steinar Ørum,  

Heidi Reinertsen, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl (fra sak 30/2017) 

og Marit Sæther 

 

 

 

 

MØTEBOK 
 

 

SAK 23/2017  Godkjenning av innkalling til møte 18. april. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 24/2017  Godkjenning av referat fra møte 14. mars. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 25/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Kirkens bymisjon: Takk for gaven! 

b) Ullensaker kulturråd: Protokoll fra Kulturtinget 16. februar og fra 

Kulturrådsmøte 9. mars  

c) Bolivianytt mars 2017  

d) Ullensaker kommune: Invitasjon til Borgertoget 17. mai  

Vedtak: Tatt til orientering.  

Punkt c: Det er ønske om å få noen fra Misjonsalliansen til å delta på en 

gudstjeneste der det er ofring til misjonsprosjektet for å informere mer 

om det, f. eks. til høsten.  

 

 

SAK 26/2017  Møte med diakonimedarbeider barn/unge Ragne Øybekk Sander 

Ragne Øybekk Sander forteller om seg og jobben sin, inkludert nye 

tiltak, og svarer på spørsmål. 

    

   Vedtak: Utsettes pga. forfall. 

 

 

SAK 27/2017  Møte med trosopplæringskoordinator Brage Midtsund 

Brage Midtsund forteller om seg og jobben sin, svarer på spørsmål og 

informerer spesielt om Festival F. 

    

   Vedtak: Utsettes pga. forfall. 
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SAK NR 28/2017 Avskjed med sokneprest Helge Skraastad 

Sokneprest Helge Skraastad takkes av i gudstjenesten i Jessheim kirke 

14. mai. Menighetsrådet har ansvar for kirkekaffen. 

 

Vedtak: Marit Sæther sjekker pris på blomstervase med inngravert 

motiv fra Magnor. Merete Thommesen holder tale. Marit kjøper 

servietter og evt. engangsservice, saft og te, lys og blomster. Alle i 

menighetsrådet baker og hjelper til å rydde vekk, og Marit oppfordrer 

staben til å bake. Oppmøte kl. 0900 for istandsetting mm.  

 

 

SAK NR 29/2017 Ordinasjon av ungdomsprest Lasse Thorvaldsen 

Ungdomsprest Lasse Thorvaldsen ordineres i gudstjenesten i Jessheim 

kirke søndag 11. juni kl. 1800. Menighetsrådet har ansvar for 

kirkekaffen. 

 

Vedtak: Kveldsmat etterpå. Marit kjøper inn – menighetsrådet setter 

utover. Menighetsrådet møter kl. 1630. Konfirmantene bør inviteres – 

Marit sender dem en e-post når det nærmer seg. 

 

 

SAK NR 30/2017 Synlig/usynlig menighetsråd 

Hva kan vi gjøre for å gjøre menighetsrådet og menighetsrådets arbeid 

mer synlig i det daglige? 

 

Menighetsrådets arbeid er ikke godt nok kjent. Vi bør stadig jobbe både 

med å gjøre menighetsrådets arbeid og menighetens arbeid bedre kjent.  

Menighetsrådets medlemmer bør presenteres på årsmøtet. Kirkevert-

funksjonen er med på å synliggjøre menighetsrådets medlemmer. 

Innkallinger til menighetsrådsmøtet og møtereferater bør legges ut på 

hjemmesidene, og møtene bør være med i aktivitetskalenderen. 

Det viktigste er å synliggjøre de aktivitetene som skjer i menigheten. 

Det er viktig å få omtale i avisene. Vi har mange lavterskeltilbud vi kan 

være stolte av, f.eks. det nye 13/20-tilbudet. 

Det er to aspekter her: både å synliggjøre menighetens arbeid, og 

synliggjøre menighetsrådets arbeid. Spesielt med tanke på neste 

menighetsrådsvalg er det viktig at folk veit hva menighetsrådet driver 

med.  

 

Vedtak: Vi tar med oss diskusjonen videre. 

 

SAK NR 31/2017 Økonomireglement 

Utkast til økonomireglement for Hovin menighet legges fram for 

diskusjon/vedtak.  

 

Vedtak: Reglementet ble godkjent med mindre endringer og sendes 

videre til fellesrådet. Det bør opprettes en mappe med siste versjon av 

de forskjellige plandokumentene i menigheten, inkludert 

trosopplæringsplanen, diakoniplanen mm. 
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SAK NR 32/2017 Giro i menighetsbladet 

Vi har budsjettert med kr 20.000,- i inntekter som resultat av giro i 

menighetsbladet. Ettersom menighetsbladet nå distribueres på annen 

måte, får vi ikke lagt i en separat giro til Hovin menighet.  

 

Vedtak: Kan vi trykke giroer for alle de fire menighetene i 

menighetsbladet? Marit tar ideen videre til redaksjonskomiteen. Det kan 

også skrives en egen artikkel i menighetsbladet, men da hadde det vært 

fint å ha noe spesielt å samle inn til, f.eks. prosesjonskors eller 

kirketekstiler. 

 

 

SAK 33/2017  Eventuelt 

 

 

 

 

 

Marit Sæther 

ref. 

 


