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Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 22. august kl. 2000, 

Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 
Til stede:  Heidi Reinersten, Knut Riis, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, 

Ole Harald Laache, Merete Thommesen, Eva Gullichsen, Dene Støe 

(under sak 55 og 56), Steinar Ørum, Svein Skarholm, Marit Sæther 

 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 52/2017  Godkjenning av innkalling til møte 22. august. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 53/2017  Godkjenning av referat fra møte 13. juni. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 54/2017  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Borg bispedømmeråd: Per-Kristian Bandlien er tilsatt som 

sokneprest i Øvre Romerike med tjenestested Hovin sokn. Tilsetting 

i møte 15.06.2017. 

b) Blå Kors: Takk for gaven 

c) Referat fra møte i fellesrådet 9. august  

Vedtak: 

Tatt til orientering. 

 

 

SAK 55/2017 Informasjon fra kirkevergen 

Kirkeverge Dene Støe deltar på møtet med generell informasjon pluss 

informasjon om hjertestartere og trosopplæringsstillinger. 

 

Trosopplæringsstillingen 

Det er per i dag ikke midler til å lyse ut stillingen. I høst vil det bli gjort 

en full gjennomgang av alle treffpunkter barn/ungdom i alle 

menighetene for å se hvilke og hvor mange ressurser som brukes hvor. 

Brage hadde tidligere koordinatorstillingen for trosopplæringen på Øvre 

Romerike, men den har nå blitt overtatt av Oddrun Kogstad i Gjerdrum. 

Styringsgruppa for trosopplæring er også borte, og oppgavene har blitt 

annerledes. Brage har brukt en del tid på konfirmanter i Hovin og 

Mogreina – den biten er nå godt ivaretatt av andre. Brage har fortsatt  

20 % stilling i Hovin med vekt på breddetiltak inkl. ledertrening og 

leirer. Hvis det er konkrete tiltak det trengs ressurser til, kan det være 

mulig å få til det ved å omrokere. 
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De kontinuerlige tiltakene går ganske bra med de ressursene vi har 

tilgjengelige. Det er ønske om flere breddetiltak, men 

trosopplæringsmidlene har stått på stedet hvil i mange år, mens 

lønnskostnader mm. har økt. Dette gjør at vi får en stadig økende 

differanse mellom midler og utgifter, og på sikt vil dette kunne «spise 

opp» stillinger. 

  

Etter at trosopplæringsreformen kom, har barne- og ungdomsarbeidet 

endret karakter. Før var det mer langsiktig tenking, mens nå innvilges 

det midler til breddetiltak/eventer. Eventene har sin verdi fordi de når ut 

til familier og barn man ellers ikke når. Det savnes allikevel litt større 

fokus på de langsiktige og kontinuerlige tiltakene.  

 

Tiltak på dagtid i SFO-tida, gjerne på skolen, gjør det lettere for folk å 

benytte seg av aktivitetene. 

 

Hjertestarter 

Hjertestartere koster mye penger og arbeid. Selve hjertestarteren koster 

i overkant av kr. 10.000,-, men i tillegg kreves det kursing 1-2 ganger i 

året for dem som skal bruke hjertestarterne.  

 

Vi har våre aktiviteter i sentrale strøk med kort responstid på 

ambulanse. Det er ikke pålegg/krav om hjertestartere.  Det viktigste er 

at vi har kursing i hjerte-/lungeredning.  

 

Vedtak: 

Takk til kirkevergen for god informasjon og diskusjon. Menighetsrådet 

tar til sakene orientering og holder videre dialog. Når det gjelder 

trosopplæringsarbeidet, ber menighetsrådet staben melde fra hvis de 

merker at det går på stumpene løs. 

 

Hjertestarter: Det viktigste er å satse på førstehjelpskurs med hjerte-/ 

lungeredning. Fellesrådet må velge hva de vil prioritere å bruke penger 

på, men det er ingen krav fra Hovin menighet om at det investeres i 

hjertestartere. 

 

 

SAK 56/2017  Menighetsbladet 

Fellesrådet ble i sitt møte 9. august orientert om status på økonomi og 

distribusjonsutfordringer i menighetsbladet og hvilken fremtid og 

innhold vi ønsker for utgivelsen. Fellesrådet ber de enkelte 

menighetsråd drøfte problemstillingene.  

 

Det er en stadig diskusjon om hva menighetsbladet skal være, og 

hvordan balansen mellom reportasjer, informasjon og artikkelstoff bør 

ivaretas. Det er ønske om mer artikkelstoff. Bladet er i dag på 12 sider, 

og dette er en kostnadsavgjørelse: et større blad blir dyrere både å 

produsere, trykke og distrubere. Inntektene fra annonsører og givere har 

blitt redusert. Gaveinntektene har gått gradvis ned over mange år. Per i 

dag koster menighetsbladet ca. kr. 50.000,- per nummer, dvs. 200.000 
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per år med 100.000 i inntekter (annonser + gaver). Distribusjonen 

fungerer ikke helt optimalt – NorPost kommer ikke inn i enkelte 

blokker mm. Distribusjon med Posten er dobbelt så dyr. Distribusjon 

med frivillige er bortimot umulig på Jessheim pga. låste blokker.  

 

Menighetsbladet er svært viktig som kontaktpunkt mot folk og når ut 

veldig bredt. Det har blitt et innbydende blad med fin layout, og det er 

overraskende mange som leser det. Det er en stor fordel at folk får det 

levert i postkassene, heller enn at de aktivt må oppsøke informasjonen 

på nett. 

 

Kan vi klare oss med to numre i året, vår og høst? Kan vi ha mer 

artikkelstoff i menighetsbladet med flere bilder, og mer informasjon om 

aktiviteter på nett? 

 

Menighetsbladet kommer tirsdag eller onsdag i uke 35 (gi beskjed raskt 

hvis du ikke mottar det). Det legges også i postkasser som er merket 

med nei takk til reklame. 

 

I neste nummer bør det på en tydelig måte stå informasjon om at 

dersom bladet fortsatt skal produseres, trengs det et stort løft på 

giversiden.  

 

Det koster ca. 4500,- per utgave å stifte i egen giro. Giroen har vært 

trykket i de to forrige numrene, men denne gangen ble det av 

plasshensyn bare satt inn en tekst. 

 

Hovin menighets bidrag for å dekke sin forholdsmessige del av 

underskuddet er per i dag beregnet til ca. kr. 53.000,- per år. 

 

Vedtak: 

Dette må følges opp videre. Det er et sterkt ønske om at 

menighetsbladet ikke legges ned, men dersom Hovin menighet skal 

bidra økonomisk, vil det gå ut over annen aktivitet i menigheten, og her 

må vi passe på at vi holder en balanse.  

 

 

SAK 57/2017  Innsettelse av Per-Kristian Bandlien 

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.  

 

 Vedtak: 

Marit sjekker om det er mulig å få flere til å stille med kaker – dvs. 

kirkeakademiet, bakekorps, stab. Sverre Kragset kan bidra i forbindelse 

med ottesang og pilegrimsvandring. På kirkekaffen bør det settes fram 

en skål til kaffespleis. Vi tar flere praktiske detaljer på neste møte.  
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SAK 58/2017 Rutiner for håndtering av eventuelle kirkeasylanter 

Furuset menighet har utarbeidet en rutine for håndtering av eventuelle 

kirkeasylanter. Fellesrådet har oppfordret øvrige menighetsråd til å 

gjøre det samme.  

 

Det er viktig å sette seg inn i betenkningen om kirkeasyl fra 

Mellomkirkelig råd. Den presiserer at kirkeasyl er ingen kirkelig 

ordning, og kirkerommet er ikke unndratt norsk lov. 

 

 Vedtak: 

 Her er det svært vanskelige avveininger som må tas. Kirkeasyl er i 

utgangspunktet ikke en ønskelig situasjon for menigheten, og en vi 

ønsker å unngå. 

 

 Redigert bereskapsplan henges opp på kopirommet i Jessheim kirke og i 

sakristiet i Hovin kirke. Perm med beredskapsplan og betenkning settes 

lett tilgjengelig i bokhylla på kopirommet og i sakristiet. Alle som gjør 

tjeneste i kirkene, dvs. prester, organister, kirketjenere, kirkeverter, 

klokkere m.fl., skal informeres. 

 

 

SAK 59/2017 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. 

 

Vedtak: 

Lista over frivillige er ikke helt full, men det vi har, oversendes Festival  

F v/Brage. Oppfølging på neste møte. 

 

 

SAK 60/2017  Regnskap 1. halvår 

Driftsregnskap og balanse ble lagt fram for godkjenning. 

 

   Vedtak: 

   Økonomigjennomgangen ble tatt til etterretning 

 

 

SAK 61/2017  Eventuelt 

   Det blir menighetsfest i Jessheim kirke torsdag 26. oktober. 

 

   Vedtak: 

Menighetsrådet er tilfreds med samme arbeidsfordeling som tidligere 

år. Tips til ekstern foredragsholder: Jan Erik Larsen. I fjor ble det veldig 

seint før vi fikk avsluttet. Det hadde vært en fordel om arrangement kan 

avsluttes litt tidligere. 

 

Marit Sæther 

Ref. 


