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Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 27. februar  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

 

 

Til stede:  Knut Riis, Merete Ødegaard Thommesen, Eva Gullichsen,  

Heidi Reinertsen, Steinar Ørum, Per-Kristian Bandlien,  

Ole Harald Laache, Marit Sæther 

 

 

 

MØTEBOK 

 

 

SAK 11/2018  Godkjenning av innkalling til møte 27. februar. 

   Vedtak: Godkjent 

 

SAK 12/2018  Godkjenning av referat fra møte 23. januar. 

   Vedtak: Godkjent 

 

SAK 13/2018  Innkommet post og informasjonssaker 

a) Borg bispedømmeråd: Pilegrimsreise til Jordan og Det hellige land 

b) Statistikk 2017  

c) Borg bispedømmeråd: Tildeling av OVF-midler på kr. 15.000,- til 

«foredrag for ungdomsforeldre» (13-20) 

d) Misjonsalliansen: Takk for gaver 2017, kr. 31.862,- 

(misjonsprosjektet). 

e) Romerike Revisjon IKS: Revisors beretning vedrørende 

kompensasjonsoppgave for merverdiavgift  

f) Det teologiske menighetsfakultet: Årsoppgave for 2017 

g) Blå Kors: Takk for gaven 

h) Kirkens Bymisjon: Takk for gaven 

i) Dato for orgelinnvielse: på gudstjenesten 20. mai. Konsert fredag 

25. mai. 

j) Ullensaker kulturråd: Protokoll fra kulturting 1. februar  

Vedtak: Tatt til orientering 
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SAK 14/2018  Årsmelding 2017 

Årsmeldingen ble lagt fram for godkjenning.  

 

   Vedtak: 

Godkjent med mindre korrigeringer.  

 

 

SAK 15/2018  Regnskap 2017 

Hovin menighets regnskap ble lagt fram for godkjenning.  

 

   Vedtak: 

   Hovin menighets regnskap for 2017 godkjennes. 

 

 

SAK 16/2018  Budsjett 2018 

Budsjett 2018 ble lagt fram for godkjenning. Budsjettet legges opp til å 

gå i null, dvs. verken med avsetninger til eller bruk av fond. Innen 

trosopplæring er det lagt inn midler til 6-årsbok, barnebøker mm. til 

Jessheim kirke, dåpslysestaker, båt, grav, kostymer og skjerm + 

vifteovn til søndaggskolen i Hovin kapell. 

 

   Vedtak: 

   Hovin menighets budsjett for 2018 godkjennes. 

 

 

SAK 17/2018  Felles møte menighetsråd/stab 

Det er ønske om et felles møte mellom menighetsråd og stab.  

 

   Vedtak:  

Forslag til dato: 29. august.  

Plan for dagen: fellesskap, hygge og langsiktig strategitenking. 

Marit og Per-Kristian tar med forslag til dato til staben. 

Ordinært menighetsrådsmøte tirsdag 21. august. 

 

 

SAK 18/2018  Eventuelt 

a) Trosopplæring for voksne 

Ullensaker menighet ønsker å trekke seg ut av samarbeidet rundt 

«Trosopplæring for voksne» 

Vedtak:  «Trosopplæring for voksne» er et godt tilbud som settes stor 

pris på. Vi ønsker å fortsette selv uten Ullensaker. Samarbeidet må 

avklares også med Furuset og Mogreina, og det må utarbeides en ny 

fordelingsnøkkel for utgifter. Ole Harald fortsetter i komiteen.  

 

b) Gudstjenesten palmesøndag 

Palmesøndag er det økumenisk gudstjeneste i Jessheim kirke. 

Kirkeakademiet hjelper til som kirkeverter, men det skal ikke være 
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kirkekaffe. Det er uklart om det er behov for flere medhjelpere fra 

menighetsrådet. 

Vedtak: Per-Kristian avklarer med Bjarne Olaf Weider.  

 

c) 5-årsklubb i Åpen barnehage 

Åpen barnehage har blitt kontaktet av Kjerstin Rastad fra forebyggende 

i kommunen. De har et ønske om at de som skal begynne på skolen til 

høsten og som ikke går i barnehage (17 stk.), får et tilbud. Tanken er at 

kommunen kan stille med en person som har barnehagepedagogikk, og 

at 5-åringene kan ha et eget tilbud i storsalen. Det er foreløpig ikke 

konkrete planer om hvor omfattende tilbudet blir, eller om det blir med 

eller uten foreldre.  

Vedtak: Dette er et flott tilbud som det oppfordres til å jobbe videre 

med og konkretisere, forutsatt at det ikke belaster for mye av Hovin 

menighets menneskelige ressurser som egentlig skulle ha vært brukt 

andre steder.   

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 


