
 

Årsrapport Bjoneroa menighetsråd 2019 
Medlemmer 2019 

Kari Marie Engnæs (leder) 

Heidi Margrethe Sæthren (nestleder) 

Heidi Alfstad (sekretær/økonomi) 

Hans Olav Tokerud 

Dagfinn Magnus (sokneprest) 

Vararepresentanter: 

Inger Berven (møtt fast) 

John-Anders Strande (møtt fast)  

Terje Engensbakken 

 

Medlemmer i fellesrådet: 

Kari Marie Engnæs, vara: Hans Olav Tokerud. 

Heidi Alfstad, vara: Heidi Margrethe Sæthren. 

 

Representanter i ulike utvalg: 

Gudstjenesteutvalget – Kari Marie Engnæs 

Trosopplæringsutvalget – Heidi M. Sæthren  

Diakoniutvalget – Inger Berven og Hans Olav Tokerud 

Redaksjonskomiteen for Kirkebladet  Heidi Alfstad  

Menighetslotteriet (eget for Bjoneroa) – Heidi Margrethe Sæthren og Hans Olav Tokerud 

 

Grendekontakter: 

Karin Venåsen – Nordåsen 

Unni Haugen – Søråsen 

Mona Lisa Struksnæs – Bjoneroa 1 

Nina Sevaldrud – Bjoneroa 2 

 

Kirkeverter: 

Elsa Vestland 

Menighetsrådets medlemmer  

 

Tekstlesere: 

Anne Marit Engensbakken 

Nina Sevaldrud 

John-Anders Strande 

Kari Marie Engnæs 

 

 

 



Virksomheten 2019 

Menighetsrådet har avholdt 6 møter og behandlet til sammen 38 saker. 

Det har vært et jevnt arbeidsår for menighetsrådet. 

 

Følgende saker har blitt behandlet: 

- Gudstjenestelisten for kirkene i Gran.  

- Offergaver– Hvilke formål skal offergavene gå til? 

- Planlegge og gjennomføre menighetslotteriet for Bjoneroa menighet 

- Markering av 50-årskonfirmantene  

- Sørge for stoff fra Bjoneroa til Kirkebladet  

- Utarbeide lister over ansvarlige for kirkekaffe og blomster til alteret 

- Følge opp  saker fra Fellesrådet, Diakoniutvalget og Trosopplæringsutvalget. 

- Behandle  forslag til lederavtale for kirkeverge i Gran. 

- Disponere menighetsrådets budsjett til beste for menigheten og innenfor gitte rammer. 

- Planlagt og deltatt på fellesmøte for alle menighetsrådene i Gran i Nes kirkestue 21. februar. 

Årets menighetslotteri ga et resultat på kr 19640. En stor takk til sponsorer som gjør det mulig for oss 

å gjennomføre vårt eget menighetslotteri i Bjoneroa 

  

Arbeidet med kirkevalget 2019: Valget ble gjennomført i henhold til gitte lover og regler. 

Nominasjonskomiteen bestod av Heidi M Sæthren, Hans Olav Tokerud, John-Anders Strande og  

Inger Berven. Valgprosenten i Bjoneroa var på 42%. 

 

Resultatet av valget ble: 

Faste medlemmer (etter antall stemmer): 

1. Hans Kristian Struksnæs 

2. Lise Marie Vestland 

3. Liv Cathrine Tygsett Smerud 

4. Wenche Lien  

 

Varamedlemmer: 

1. Aud Helen Bølviken 

2. Inger Berven 

3. Wenche Sørum 

 

Det nye menighetsrådet konstituerte seg 21.11.19: 

 
Lise Vestland (leder) 
Hans Kristian Struksnæs (nestleder) 
Liv Cathrine Tygsett Smerud (sekretær/økonomi) 
Dagfinn Magnus (sokneprest) 
 
Vararepresentanter: 
Aud Helen Bølviken 
Inger Berven  
Wenche Sørum 

 



Medlemmer i fellesrådet: 

Lise Marie Vestland, vara: Wenche Lien 

Hans Kristian Struksnæs, vara: Aud Helen Bølviken 

 

Representanter i ulike utvalg: 

Trosopplæringsutvalget – Wenche Sørum 

Diakoniutvalget – Inger Berven  

Redaksjonskomiteen for Kirkebladet - Inger Berven  

 

Regnskap 2019: 

Regnskapet for Bjoneroa menighet viser et underskudd for 2019 på kr. 4706,18 

 

Menighetsrådet takker lokale musikere for stemningsfulle musikalske innslag i gudstjenestene 

gjennom året. Vi trenger lokale krefter og bidrag for å gi litt ekstra liv til gudstjenestene. 

Takk til Sanitetsforeningen for blomster til alteret.  

 

Vi takker alle som på ulike måter har bidratt i arbeidet med å gjøre Sørum kirke til ei levende 

folkekirke. 

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid til beste for befolkningen i Bjoneroa og Sørum kirke. 

 

For Bjoneroa menighetsråd 

Kari Marie Engnæs og Lise Marie Vestland 

ledere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport fra soknepresten i Bjoneroa sokn 2019 
Bjoneroa er en bygd hvor folk bruker kirka si ved alle livets faser. Menigheten 

samles til gudstjenester på søndager og ved de store høytidene. Ca. 45 

personer er innom i snitt. Skolegudstjenester, julaften og konfirmasjoner 

samler mange mennesker. Ved begravelser samles folk i sorg og de finner trøst 

i kirkens budskap om liv og håp. Soknepresten har deltatt ved samlinger på 

Eldresenteret i turnus med diakonene. Det har vært avholdt 13 gudstjenester i 

soknet hvorav 1 på Granerud og 1 i Stilla Elvepark. 

I vårsemesteret konfirmerte vi 6 ungdommer og høsten 2019 ble 4 nye 

innmeldt for konfirmasjon i 2020. Undervisningen skjer i kirka og alle får tilbud 

om Hekta leir på Lillehammer i februar. Det var en stor opplevelse for alle 6 

konfirmantene. Flott å oppleve at det er mange som er samlet til aktiviteter og 

samlinger med mye flott musikk. En av 2020 konfirmantene som var på reise 

fikk tilbud om undervisning gjennom Sjømannsmisjonens online opplegg. Det 

har fungert godt.  

Ingen har blitt viet i kirka siste år og vi har heller ikke hatt noen til dåp. 10 

personer har blitt stedt til hvile på Sørum kirkegård i 2019. Det er over 

gjennomsnittet for de siste årene. Samarbeidet med kantorer, trosopplærere 

og diakoner er svært godt og soknepresten er helt avhengig av dette for å 

fungere som pastor for alle aldersgrupper. Vi følger trosopplæringsplanene og 

deler ut 4 og 6årsbøker før jul. Pga. liten oppslutning har Lysvåken og 

Tårnagent oppleggene i Sørum kirka blitt avlyst men alle som vil har kunnet 

delta på felles opplegg sammen med Brandbu ungene. Kormix ble forsøkt å 

starte opp igjen men det var for få unger som meldte seg, bare 2. Et 

familieprosjektkor deltok på julaftensgudstjenesten og der har kantor en ide 

om videreutvikling av kormuligheter senere.  

Vi klarte å få nok (nesten) folk til å stille til Menighetsrådsvalget i høst. Jeg 

takker for innsatsen til det gamle rådet og tror at samarbeidet med nytt råd vil 

bli godt. Dessverre har koronapandemien satt oss noe tilbake men vi fortsetter 

med fornyet håp og ideer over sommeren.  

På grunn av rotasjon i tjenesten med de andre sokneprestene i kommunen Har 

jeg ikke deltatt i alle gudstjenester og begravelser i soknet. Dette skyldes at vi 

må fordele oppgavene for å få til de lovpålagte frihelger. 

Menigheten er helt avhengig av frivillige for å kunne drive og utvikle arbeidet i 

soknet. Bjoneroa har en lang tradisjon for dugnad og felles innsats i bygda og 



de er glad i kirka si. Her har vi en jobb å gjøre med å mobilisere til innsats og 

engasjement for soknet vårt. 

Med bønn og arbeid skal vi fortsette å kalle folket i Bjoneroa til å følge vår 

Herre og Mester og styrke dem i tros og hverdagsliv. 

Dagfinn Magnus  

Sokneprest 
 


