
               
  
 

Møtedato: 18.06.2020   Møtetid: 18:30  Møtested: Menighetssal 1 

 

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Hilde Seglem,  

Ole Tørring, Ragnhild Mestad, og Kjetil Tjessem.   Forfall: Tormod Rossavik  

1. vara: Erlend Mjølsnes.  

Referent: Hanne Bolstad 

 

Sak 30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 31/20 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. Møtebok skal sendes ut senest én uke etter møtet.  

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte.  

b) Siste nytt fra Kirkebyggkomiteen, Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen.  

c) Gudstjenesteutvalget. Mandat for utvalget må vedtas i neste møte, og ny gudstjeneste-

ordning må utformes av utvalget.  

d) Overlevering i ungdomsseksjon; Catti bes om å skrive en stillingsinstruks og et 

overleveringsreferat som legges frem for menighetsrådet i høst. Status ungdomsarbeid, 

utfordringer, muligheter på kort og lang sikt.  

 

Vedtak / info fra AU:  

- Kort referat fra info-møtet 9. juni angående uteområdet (Arve / Astrid) 

- Kort informasjon om kjøkken-utvidelse.  

- Prosten har takket for vedtaket om soknegrenser, men sier at saken utsettes til høsten. 

- Økonomi, Januar-Mai ble presentert.  

 

Sak 32/20 Mandat for Diakonalt lederteam 

Vedtak: Mandat for diakonalt lederteam vedtas med følgende ordlyd:  

Lederteamet skal synliggjøre diakonien og støtte diakonen. For å bli en troverdig, inkluderende og 

tjenende kirke i nærmiljøet, må vi gjøre evangeliet om til handling, ved å vise nestekjærlighet, 

bygge inkluderende fellesskap, kjempe for rettferdighet og verne om skaperverket. På møtene 

informerer de ulike representantene diakon og hverandre om sitt område i det diakonale arbeidet, 

og bistår diakonen i utarbeidelse, gjennomføring og evaluering av lokal diakoniplan. Lederteamet 

kommer med innspill til diakonale utfordringer og synliggjør diakonien i minst en gudstjeneste i 

løpet av året. Diakonen er komiteens sekretær og har ansvar for å kalle inn til lederteammøter to 

ganger i året. 

 

Sak 33/20 Ungdomsarbeid ansettelser 

Vedtak: Sander blir tilbudt et ettårig 50% vikariat som ungdomsveileder fra august 2020 til og 

med juni 2021, lønnet av menigheten 30% + trosopplæringen 20%. Etter juni 2021 skal stillingen 

som ungdomsveileder lyses ut, hvor Sander kan enten søke eller tre tilbake til sin nåværende 

stilling som ungdomsarbeider.  

To ettåringer ansettes; Elise Richter 50% og Martin Egeland 50% fra august 2020 til og med juni 

2021, lønnet av menigheten 50% og trosopplæringen 50%. Etter juni 2021 ansettes ny ettåring 

som skal delta på Bibelskolen i Grimstad til TT-opplegg.  

 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 34/20 Strategiplan 2020-2023 

Vedtak: Dette er en prosess som ikke må fortes. Menighetsrådet vedtar å videreføre arbeidet med 

strategiplanen etter sommeren. Se vedlegg for prosessnotat.  
 

 

 

Arve Oftedal     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


