
MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

Råd 

Hovin menighetsråd 

Tid/Sted 

Tirsdag 28. august  

kl. 1930 i Jessheim kirke 

 

Innkalte: 

Menighetsrådsmedlemmer + 

1.vara Kirsti Beate Hermansen 

Grøndahl 

  

Til stede:  Heidi Reinertsen, Eva Gullichsen, Knut Riis, Steinar Ørum,  

Merete Ødegaard Thommesen, Kirsti Beate Hermansen Grøndahl,  

Ole Harald Laache, Roger Jensen (under sak 53), Per-Kristian Bandlien, 

Marit Sæther 

 

 

 

MØTEBOK 

 

 

SAK 50/2018  Godkjenning av innkalling til møte 28. august. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 51/2018  Godkjenning av referat fra møte 12. juni. 

   Vedtak: Godkjent. 

 

SAK 52/2018 Innkommet post og informasjonssaker 

a) Borg bispedømmeråd: Informasjon om nytt system for grønne 

menigheter og Håpets katedral  

b) Vedtak om justering av soknegrenser  

c) Svein Filtvedt Elgvin fungerer som prostiprest fra 1. september 2018 

til 1. september 2019. 

d) Viktige datoer å huske på: Menighetsfest 25. oktober, avslutning for 

Bjarne Olaf Weider 11. november, juleverksted 21. november. 

Vedtak: Tatt til etterretning. Til punkt d): Hvis noen i menighetsrådet 

har mulighet for å ha Tore Thommasen på overnatting i forbindelse 

med menighetsfesten, gi beskjed i løpet av ei uke. 

 

SAK 53/2018 Pilegrimsarbeid 

Roger Jensen, daglig leder for Pilegrimssenter Oslo og pilegrimsprest i 

Oslo bispedømme, deltok på møtet.  

 

Kommende søndag feires det ny rekord i antall utsendte pilegrimmer. I 
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år har over 500 pilegrimmer startet langvandring fra Oslo. 7600 har 

deltatt på mindre vandringer regionalt.  

 

I et stadig mer sekularisert samfunn startet pilegrimsvandringene å ta 

seg opp på 80- og 90-tallet. I middelalderen var det å komme fram til 

målet, det viktigste. Nå har veien blitt målet. Det vi ser i dag, er at den 

åndelige lengselen og søkingen er like stor som før, men gir seg andre 

uttrykk. Hvordan kan vi være kirke i møte med den åndelige lengselen 

som her kommer til uttrykk? Hva kan vi tilby pilegrimmene som 

kommer? 

 

Regjeringens strategi for pilegrimssatsning er tydelig på kirkens viktige 

plass i pilegrimsarbeidet.  

 

Forslag til tiltak:  

- lage en pilegrimskveld i menigheten 

- pilegrimsvandring for konfirmanter 

- kopiere opp velsignelsen som pilegrimmene får med seg fra  

Oslo, slik at den ligger tilgjengelig for pilegrimmene som kommer 

vandrende og går inn i kirkerommet 

- samarbeid med Den kulturelle skolesekken, dvs. 

pilegrimsvandring for skoleklasser (evt. også for barnehager) 

- menighetstur 

Mer info og ressurser: www.oslo.pilegrimsleden.no og 

www.pilegrimsleden.no . 

 

Pilegrim er et område for samarbeid, f.eks. med historielag eller andre.  

Vedtak:  

Takk for informasjon og inspirasjon. Dette ønsker vi å jobbe videre 

med. 

 

SAK 54/2018 Ny kirke Gystadmarka 

Oppfølging av sak 49/2018. Arbeidsutvalget foreslår at det sendes en 

påminnelse til kommunen i forkant av behandling av 

kommunedelplanen for Gystadmarka Nord. Notatet utformet av Sverre 

Kragset før sommeren, er lagt til grunn. 

 

Vedtak: 

Vedtas med mindre endringer og oversendes til Ullensaker kommune. 

 

SAK 55/2018 Kirkevalg 2019 

Oppfølging av sak 47/2018. Menighetsrådet er valgstyre og har ansvar 

for forberedelse og gjennomføring av valget, og det er også 

menighetsrådet som er ansvarlig for at det blir stilt kandidatliste til 

http://www.oslo.pilegrimsleden.no/
http://www.pilegrimsleden.no/
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valget og som skal nedsette en nominasjonskomité. 

 

Det kan være nyttig å ha med medlemmer av staben i et møte i 

nominasjonskomiteen slik at de kan komme med innspill til mulige 

kandidater.  

 

Vedtak:  

Menighetrådets medlemmer arbeider videre med medlemmer til 

nominasjonskomiteen og gir beskjed når noen sier ja.  

 

SAK 56/2018 Festival F 

Oppfølging av sak 45/2018. Festival F arrangeres 14. til 16. september. 

Hovin menighetsråd er sammen med Furuset menighetsråd ansvarlige 

for aktivitetsdagen på Folkvang lørdag 15. september. Det er behov for 

10 stykker fra Hovin menighet fordelt på tidspunktene 1100-1400 og 

1400-1700 til kiosk og aktiviteter. Foreløpig har vi følgende 

bemanning: Steinar Ørum og Merete Thommesen kan ta kiosk hele 

dagen.  

 

Vedtak:  

Ole Harald Laache tar zipline fra 1200-1415, Heidi Reinertsen tar 

kjøkken fra 1300-1500. Da mangler vi en person til zipline fra 1200-

1415 og fra 1415-1630, en person i kafé fra 1330-1600, og en person på 

kjøkken fra 1300-1500. Menighetsrådets medlemmer melder inn når de 

har fått noen til å ta det som mangler. 

 

Vi ønsker å jobbe med en liste over frivillige som kan spørres til 

enkeltoppgaver. Per-Kristian Bandlien følger opp dette.  

 

SAK 57/2018 Tilbud om kjøp av bilder 

Hovin menighet har fått tilbud om å kjøpe fire bilder med høy 

oppløsning, tatt i kirkerommet i Jessheim kirke i forbindelse med 

foredraget/kunstverkstedet som Eimund Sand hadde i juni. Ferdig 

innrammet kommer bildene til å koste ca. kr. 20.000,-.  
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Vedtak: 

Menighetsrådet takker nei til tilbudet. 

 

SAK 58/2018 Felles møte menighetsråd/stab 

Det skal være felles møte mellom menighetsråd og stab mandag  

24. september kl. 1630-1900. Planlegging av dagen. 

 

Vedtak: 

Temaer:  

1) Kl. 1700-1800: Pilegrimsarbeid  

2) Kl. 1800-1900: Ønsker for det nye året/framtida, inkl. forholdet 

mellom Jessheim og Hovin og evt. ny kirke. Per-Kristian Bandlien 

innleder. 

 

Misjonsprosjekt settes opp som sak på møtet i oktober. Strategiplan 

settes også opp som sak på et menighetsrådsmøte seinere i høst. 

 

Marit Sæther spør om Roger Jensen har mulighet for å komme tilbake, 

samt pilegrimskonsulenten i Ullensaker kommune, evt. Sverre Kragset. 

Marit sender ut innkalling og bestiller/kjøper inn mat, staben setter i 

stand lokalet, og Merete Thommesen er møteleder. 

 

SAK 59/2018 50-årskonfirmanter 

Søndag 7. oktober feires 50-årskonfirmantene først i gudstjenesten i 

Hovin kirke og så med festsamvær i Jessheim kirke. Planlegging av 

arrangementet. 

 

Vedtak: 

Per-Kristian leder samlinga. Vi trenger to stykker på kjøkkenet. 

Menighetsrådets medlemmer melder inn når de har fått noen til å ta 

oppgaven. 

 

SAK 60/2018 Utdeling av 4-årsbøker 

Årets 4-åringer inviteres til gudstjenesten i Jessheim kirke søndag  

14. oktober, der de vil få utdelt 4-årsbok. Planlegging av dagen. 

 

Vedtak: Merete Thommesen kan være med og skrive navn i bøker samt 

dele dem ut. 

 

SAK 61/2018 Dåpsfest 

Lørdag 20. oktober er det klart for ny dåpsfest/drop in-dåp i Jessheim 

kirke. Planlegging av arrangementet 



MØTEBOK  -  HOVIN  MENIGHETSRÅD 

 

Vedtak: 

Merete Thommesen og Knut Riis deltar fra menighetsrådet og møter kl. 

1300 (drop in-dåpen er fra 1400 til 1600). Eva Gullichsen baker. Hvis 

flere har mulighet for å bake, er det velkomment. 

 

SAK 62/2018 Eventuelt 

a) Ny menighetspedagog 

Vi har fått ny menighetspedagog, Ingelin Dahl Helbø.  

 

Vedtak: Ingelin Dahl Helbø presenteres for menigheten på Festival F-

gudstjenesten 16. september. Merete Thommesen ønsker henne 

velkommen.   

 

b) Trosopplæring for voksne 

Hovin menighet er vertskap for høstens Trosopplæring for voksne 13. 

september og 11. oktober.  

 

Vedtak:  Ole Harald Laache sjekker med de som var med sist, om de 

har mulighet for å hjelpe til, og gir beskjed dersom de ikke kan. Steinar 

Ørum hjelper til å rydde etterpå.  

 

 

 

Marit Sæther 

Ref. 

 


