
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 
Tid/Sted 

Tirsdag 23. januar  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

 
Til stede: Eva Gullichsen, Steinar Ørum, Per-Kristian Bandlien, Merete 

Thommesen, Knut Riis, Lasse Thorvaldsen (sak 01/2018-04/2018), 

Kirsti Beate Hermansen Grøndahl, Ole Harald Laache, Jorunn Aasen 

Devold (sak 10e/2018) og Marit Sæther 

Forfall:  Heidi Reinertsen 

 

 

 

SAKSLISTE 
 

 

SAK 01/2018  Godkjenning av innkalling til møte 23. januar. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 02/2018  Godkjenning av referat fra møte 6. desember. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

 

SAK 03/2018  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Stefanusallinsen: Takk for gaven 

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

c) Julebrev fra Bolivia  

d) Kirkens Bymisjon: Takk for gaven 

e) Fellesrådet har sendt innspill – 3. rullebane 

f) Møtebok fra fellesrådets møte 14. desember  

Vedtak: 

   Tatt til orientering. 

 

 

SAK 04/2018  Trosopplæring i Hovin menighet 

Den vakante stillingen som trosopplærer i Hovin menighet blir utlyst i 

løpet av vinteren. I staben er det satt ned en arbeidsgruppe som ser både 

på eksisterende tiltak i trosopplæringsplanen og eventuelt nye ideer og 

tiltak, samt fordeling av hovedansvar for de ulike aktivitetene og 

tiltakene.  

 

Trosopplæringsplanen er en dynamisk tiltaksplan. Gjennom 

arbeidsgruppas arbeid har vi en god oversikt over hva vi trenger når vi 

nå skal utlyse en ny stilling. 

 

Det er viktig at takhøyden er stor og døra vid inn til de forskjellige 

tiltakene, og at vi tydelig får tilkjennegitt at det ikke stilles krav for å 
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være med. Samtidig skal vi ikke unngå å bruke tid på det vi som kirke 

er spesielle på. Hvis vi får i stand samtalegrupper, kan det rekruttere til 

andre tiltak, som leirer o.l. Det hadde vært interessant å hente ideer fra 

andre menigheter om hva som fungerer og ikke fungerer der. Det er 

viktig å bygge et ungdomsmiljø og en god base som ungdommene 

kommer frivillig til og der de kan treffe venner. Det er også viktig å 

rekruttere ungdommer i løpet av konfirmasjonstida.  

 

I arbeidsgruppas forslag er det noen endringer i forhold til den 

opprinnelige planen. Lasse Thorvaldsen er spurt om å ha overordnet 

ansvar for trosopplæringen og tiltakene i den.  

 

Trosopplæringsplanen er lik for alle menighetene når det gjelder mål og 

innhold, mens tiltakene varierer fra menighet til menighet. 

 

Ressurser i trosopplæringen per i dag: 

Ragne får 80 % av stillingen knyttet til 13-20 (når ny tilsatt er på plass) 

og 20 % som menighetspedagog i Mogreina. 

Lasse har 100 % stilling som ungdomsprest, Marte har 100 % stilling 

som menighetspedagog, Brage har 20 % stilling som menighetspedagog 

i Hovin (resten i Furuset). I tillegg bidrar andre grupper, inkl. prester, 

kantorer og kontorressurser.  

 

Tiltak som det er ønskelig at nytilsatt menighetspedagog får 

hovedansvar for: Lys Våken, tårnagenthelg, etter skoletid, evt. 

barnekor, pilegrimsvandring, tweens, 24hours festival, prosjektkor for 

ungdommer og evt. andre oppgaver. Vi må regne med at det tar fire 

måneder fra utlysning til tilsetting. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet vedtar den nye tiltaksplanen med de endringene den 

inneholder i forhold til opprinnelig plan. 

 

Når stillingen som menighetspedagog utlyses, er det ønske om at det 

søkes etter en person som er god på relasjonsbygging, hovedsakelig  

4.-7. klasse (men ikke eksklusivt), og det er en fordel med musikalsk 

kompetanse/bakgrunn. Personlig egnethet er viktigere enn erfaring, selv 

om erfaring også er viktig. 

 

Lasse og Per-Kristian lager forslag til utlysningstekst, og ansvar for å 

vedta utlysningsteksten delegeres til AU, som sender den til fellesrådet. 

 

 

SAK 05/2018  Budsjettinnspill 

Vi begynte diskusjonene rundt budsjett og virksomhet i 2018, spesielt 

med tanke på endringer i aktiviteter. 

 

Det blir endringer i budsjettet som følge av nytilsetting. Vi må vurdere i 

hvor stor grad det er realistisk å få gjennomført nye tiltak i år, dvs. hva 

vi skal budsjettere med i utgifter og inntekter knyttet til trosopplæring 
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nå, og hva vi evt. skal vente med til budsjettrevisjon i høst. Det kommer 

også en del nye ting som må på plass i budsjettet, inkl. utgifter knyttet 

til orgelinnvielse, 6-årsbok, innflyttingsfest, distribusjon av 

menighetsblad, evt. utgifter til renhold ved utleie mv.  

 

Vedtak: 

Budsjett 2018 settes opp som sak på neste møte. De tiltakene som er 

forslått som fellestiltak i tiltaksplanen, ønskes gjennomført som 

fellestiltak. Dette vil gi lavere utgifter per tiltak per menighet.  

 

 

SAK 06/2018  Festival F 

Festivalkomiteen foreslår at aktivitetene rulleres mellom de forskjellige 

menighetene som følger: 

 Fortellerkveld: Mogreina 

 Aktivitetsdag: Furuset (Folkvang) 

 Konserter/ungdomskveld/ungdomskafé/festivalgudstjeneste: 

Rulleres mellom Furuset kirke og menighetshus, Jessheim kirke 

og Ullensaker kirke. 

   Menighetsrådene er bedt om å uttale seg. 

 

   Vedtak: 

Hovin menighetsråd ønsker å prøve denne rulleringen. Risikoen er at 

det vil føre til en pulverisering av festivalen. På den annen side kan det 

føre til at alle menighetene føler større eierskap til festivalen. 

Ordningen med rullering forutsetter at de andre tre menighetsrådene er 

enige, og at ordningen evalueres etter et par år (dvs. etter at både Hovin 

og Ullensaker har hatt festival-arrangementer i sin menighet). 

 

 

SAK 07/2018  Justering av soknegrenser 

Deler av Skogmo tilhører Ullensaker menighet, idet grensa mellom 

Hovin og Ullensaker menighet går tvers igjennom feltet. Dette er 

unaturlig og gir utfordringer både i forbindelse med valg, og ved 

utsending av materiell i forbindelse med trosopplæringstiltak, 

konfirmasjon o.l. 

 

   Vedtak: 

Hovin menighet ønsker at soknegrensen skal følge kommunens 

valgkretsgrense ved Skogmo. Saken oversendes fellesrådet for videre 

behandling, og settes også opp som informasjonssak på menighetsmøtet 

19. april. 

 

 

SAK 08/2018  Avskjedsgudstjeneste for Svein Skarholm 

Søndag 25. februar er det avskjedsgudstjeneste for Svein Skarholm i 

Jessheim kirke. Menighetsrådet er ansvarlig for kirkekaffen.  
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Vedtak: 

Alle i menighetsrådet skaffer en kake. Istandsetting søndag kl. 0930 for 

de som har mulighet. Innkjøp: Marit ordner. Merete leder kirkekaffen.  

Marit sender informasjon om avslutningsgudstjenesten til de andre 

menighetene i prostiet og ber dem spre informasjonen. 

 

 

SAK 09/2018  Åpen kirke 

Menighetsrådets arbeidsutvalg foreslår at det holdes åpen kirke med 

vaffelservering enkelte lørdager i løpet av året. 

 

   Vedtak: 

Menighetsrådet ønsker at det skal arrangeres Åpen kirke noen timer 

(f.eks. kl. 1100-1400) enkelte lørdager, gjerne i forbindelse med andre 

ting som skjer på Jessheim, som Jessheimdagene, Livsglededagene og 

kulturukene (uaktuelt i år pga. orgelbygging). Innhold: vaffel og prat, 

mulighet for en stille stund, gjerne med enkelte musikalske innslag. Her 

kan med fordel frivillige utfordres i tillegg til stab/menighetsråd. AU får 

fullmakt til å se nærmere på datoer. 

 
    

SAK 10/2018  Eventuelt 

 

a) Hverdagsmesse 

Vi har hverdagsmesse ca. 1 gang i måneden. De er ikke så godt 

innarbeidet i menigheten ennå. Lasse vil gjerne ha ideer eller forslag til 

hva vi kan gjøre for å involvere flere slik at hverdagsmessene skal få 

sterkere rot i menigheten.  

Vedtak: Tatt til etterretning. Det er viktig med god pr i god tid. 

Menighetsrådet støtter tiltaket og ønsker at det skal jobbes videre med 

det. 

 

b) Misjonsfestival 

Årets misjonsfestival går av stabelen 27. mai. Hold av datoen. Her 

trengs det folk! 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

c) Innflyttingsfest 

Mandag 16. april arrangeres det innflyttingsfest i Jessheim kirke. 

Målgruppe: nyinnflyttede i hele Ullensaker kommune. Variert program, 

presentasjon av menighetenes tilbud, underholdning, mat. Det er 

diakonene som holder i dette, og det kan komme en forespørsel om 

hjelp til praktisk bistand. 

Vedtak: Menighetsrådet støtter et flott tiltak og tar informasjonen 

foreløpig til etterretning. 

 

d) Møtegodtgjørelse 

Menighetsrådets faste medlemmer og evt. innkalte vara får 

møtegodtgjørelse på kr. 150,- pr. møte. De som ønsker dette, må gi 
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beskjed til Marit på kontoret i løpet av uke 4. Beløpet tilfaller ellers 

fellesrådet. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

 

e) Orgelinnvielse 

Søndag 20. mai (pinsen) benyttes det nye orgelet for første gang på en 

gudstjeneste. Det er vanlig at orgelkonsulenten har en konsert i 

forbindelse med orgelinnvielsen. Kantor Jorunn Aasen Devold ønsker 

innspill. 

Vedtak: Hvis det er mulig å få til en konsert på kvelden 3. juni, hadde 

det vært flott. Jorunn tar saken videre med orgelkonsulenten. 

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


