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Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Torsdag 18. mai kl. 1930, 

Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 
Til stede:  Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Merete Ødegaard Thommesen,  

Eva Gullichsen, Steinar Ørum, Svein Skarholm, Knut Riis,  

Ole Harald Laache, Bjørnar Myrland, Marit Sæther 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 34/2017  Godkjenning av innkalling til møte 18. mai. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 35/2017  Godkjenning av referat fra møte 18. april. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 36/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Revisjonsberetning  

b) Misjonsalliansen: Takk for gaven (Bolivia) 

c) Søndagsskoleforbundet: Takk for gaven 

d) Budsjett konfirmanter: Deltakeravgift 2018 økes noe i forhold til 

forslag. 

Vedtak: Tas til etterretning. 

 

 

SAK 37/2017  Tilsetting av sokneprest med tjenestested Hovin sokn 

Menighetsrådet gir sin uttalelse. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet sender sin uttalelse videre til innsettelsesrådet.  

 

 

SAK 38/2017  Festival F 

Festival F går av stabelen 15. til 17. september. Det er tre punkter som 

tas opp: 

- Søknad om kollekt til Festival F 2017 

- Info om Festival F 2017 inkl. menighetsrådenes ansvar 

- Diskusjon om plassering av Festival F i årene som kommer 

AUs forslag til vedtak til det første punktet: 

Vi overfører som tidligere kr. 2000,- til Festival F.  

 

Vedtak: 

- Vi overfører som tidligere kr. 2000,- til Festival F. 



MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

- De to andre punktene utsettes til neste møte. 

 

 

SAK 39/2017  Hovin kirkes venner  

Det har kommet et privat initiativ om å opprette en venneforening for 

Hovin kirke og kirkegård. Foreningen skal i hovedsak ta seg av 

vedlikeholdsoppgaver på kirkegård og bygg. Kirkevergekontoret har 

bedt om en uttalelse fra menighetsrådet. 

 

   AUs forslag til vedtak: 

Menighetsrådet takker for privat initiativ og ser at dette kan være 

positivt for menigheten. Det forutsettes imidlertid at det settes opp klare 

retningslinjer både for samarbeid med kirketjener(e) og for hvilke 

arbeidsoppgaver venneforeningen kan og ikke kan utføre. 

 

Vedtak:  

Menighetsrådet gir sin tilslutning til AUs forslag til vedtak.  

 

 

SAK 40/2017  Regnskap 1. kvartal 

Regnskapet for 1. kvartal ble lagt fram for godkjenning. 

 

Vedtak: 

   Driftsregnskap og balanse ble gjennomgått og tatt til etterretning. 

 

 

SAK 41/2017  Givertjeneste 

Staben kommer med innspill om at vi må få fart i Hovin menighets 

givertjeneste, og foreslår at det opprettes et utvalg med f.eks. to 

personer fra staben og en fra menighetsrådet. 

 

   Vedtak: 

Menighetsrådet gir sin tilslutning til et godt innspill. Steinar Ørum blir 

med i utvalget. Utvalget bør først definere sitt mandat. Menighetsrådet 

spiller ballen tilbake til staben. 

 

 

Sak 42/2017  Misjonsfestival 28. mai 

Søndag 28. mai er det misjonsgudstjeneste med påfølgende festival ved 

Hovin kirke og i kapellet. Det er behov for hjelp til istandsetting på 

formiddagen, hjelp til kaffekoking, salg, og opprydding. Hvem har 

mulighet? Det trengs også ting til utlodning hvis noen har eller har 

mulighet for å skaffe. 

 

   Vedtak: 

   Merete deltar. Eva og Steinar er kirkeverter.  

   Menighetsrådet oppfordres til å levere gevinster og brukte bøker.  
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Sak 43/2017  Inventarsaker 

Menigheten har fått penger øremerket dåpslysestake. Arkitekten har 

tegnet et forslag til hvordan den bør se ut, men det har vist seg 

vanskelig å få noen til å lage den. Det er også ønske om nytt 

prosesjonskors og et lite kors som kan stå på alteret. 

 

Vedtak: 

Dåpslysestake: Marit kontakter Trosterud Mek. og Trond Andersen på 

kunsthøyskolen i Oslo. Kirsti Beate sjekker litt. Vi tar dette opp igjen 

seinere. 

Prosesjonskors: Merete har tegnet forslag i pleksiglass som hun får 

sjekket prisen på. Edvard Brekke har mulighet for å lage det, men 

foreløpig er prisen ukjent. Som midlertidig løsning maler vi det 

prosesjonskorset som står i kirkerommet nå (grått m/gull og litt lenger 

stang). Prosesjonskors i messing koster ca. kr. 12000,- (Savile Row). 

Kors på alteret: Utsettes inntil videre. 

 

 

SAK 44/2017  Eventuelt 

    

Ordinasjonsgudstjeneste 11. juni 

Søndag 11. juni kl. 1800 er det ordinasjonsgudstjeneste for Lasse 

Thorvaldsen. 

 

Vedtak: 

Oppmøte kl. 1600 for alle i menighetsrådet. Marit kjøper inn kveldsmat 

og frukt til ca. 100 personer. Marit sjekker pris på store kaffekanner og 

kjøper evt. inn. 

    

    

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


