
               
  
 

Møtedato: 29.08.2019   Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrom 

 

Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Oddmund Nordgård, 

Birger Lindtjørn, Astrid Harbo, Per Andreas Harestad, Tommy Volden.    Ref: Hanne Bolstad 

 
 
Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes  

 

Sak 36/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menigheter. Sølvi og Birger informerte 

c) Fellesrådet. Geir informerte  

d) Strategiarbeid. Hanne og Oddny informerte om Diakonikomité og Postkasse-aksjon. 

e) Oppdatering om givertjeneste. Hanne informerte 

f) Kirkevalg. Hanne og Oddny informerte 

g) Eventuelt. Astrid informerte. Se sak 42/19. 

 

Vedtak i / info fra AU:  

- Christoffer Owe var med i intervju med menighetsprest fredag 23. august.  

Ganddalen MU sendte sin innstilling til MR før kveldens møte. Se sak 41/19. 

 

Sak 32/19 Mandat «Møtepunkt» (Utsatt fra forrige møte) 

Vedtak: Mandat for Møtepunkt renskrives av daglig leder og AU, basert på tekst fra Bengt/Catti 

og de kommentarer som kom frem i MR-møtet.  

 

Sak 37/19 Brakker på kirketomten Sørbø/Hove  

Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positive til å etablere seg på kirketomten med gratis 

brakkebygg fra kommunen. Forutsetter at Kirkevergen/Fellesrådet har byggherreansvar. 

Kostnadene er foreløpig uklare, men signaleffekten dette vil ha er en viktig investering for 

menigheten. 

 

Sak 38/19 Strategiarbeid; Mer Bibel - en informasjonssak 

Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positive til forslaget fra Jostein Idland om en mini-bibelskole, 

eller Bibeltimer på dagtid, og tar informasjonen til orientering. Nytt MR og stab jobber videre 

sammen med Jostein for å sette sammen en komite som får mandat til å arrangere en slik mini-

bibelskole.  

 

Sak 39/19 Redskapsskjul i atriet 

Vedtak: Menighetsrådet bevilger midler til å bygge redskapsskjul, og ber vedlikeholdsutvalget om 

å gjennomføre prosjektet høsten 2019. Forespeilet pris er +/- 6000kr. 

 

Sak 40/19 Utgifter til kirkemusikk 

Vedtak: 20% av innsamlet kollekt på 1. juledag og 1. påskedag skal gå til egen menighet, og 80% 

går til menighetens misjonsprosjekt. Dette for å dekke inn noen av musikerutgifter på disse to fest-

gudstjenestene, med virkning fra julen 2019. Det skal informeres på gudstjenestene om at offeret 

går til Menighetens Misjonsprosjekt og til Menighetens Musikkarbeid.  

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



 

Sak 41/19 Uttalelse om ansettelse av prest i Ganddalen 

Vedtak: Uttalelse fra Gand menighetsråd: Menighetsrådet støtter uttalelse fra Ganddalen 

Menighetsutvalg, og har enstemmig ønsket følgende rangering til stillingen som kapellan i Gand 

sokn: 

1. Nadine Vaagen  

2. Yngvar Nilsen  

3. Ragnhild Fasseland 

 

Sak 42/19 Familiekirkens søknad om støtte 

Vedtak: Menighetsrådet takker høflig nei til søknad fra Familiekirken om støtte til inventar i ny 

menighetssal på Ganddal. Fremtidig engasjement angående bruk av Familiekirkens lokaler må gå 

gjennom Ganddalen menighet.  

 

Menighetsrådet evaluerer muntlig sin rolle gjennom denne perioden,  

og takker for seg etter fire gode år.  

Avtroppende menighetsrådsleder Oddny noterte ned hva nytt menighetsråd bør huske på.  

 

Sak 43/19 Godkjenning av møtebok 

Vedtak: Møtebok for dette møtet ble godkjent via mail av avtroppende menighetsråd. 

 

 

 

Oddny Bilstad     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


