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Sak 46/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 47/17 Godkjenning av forrige møtebok 
Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 
AU-vedtak:  
- HEL*-konferanse: AU avslår støtte for frivillige ledere i Petrus til HEL-konferanse i 

Trondheim. (*HEL er et opplegg tilrettelagt for konfirmanter med spesielle behov) 

Oppfordrer ledere til å delta på Frivillighetskonferansen i stedet. 

- Test av søylevask av RS Vedlikehold: Vi har mottatt tilbud om fasadevask og 

soppbehandling av kirken. RS Vedlikehold gjennomførte en uforpliktende test på en søyle 

fredag 15.september. AU vil, på grunnlag av resultatet av testen, beslutte om RS Vedlikehold 

skal få oppdraget med å vaske resten av kirkebygget. 

- Førstehjelpskurs: AU, ved hjelp av frivillige, ønsker å arrangere førstehjelpskurs for stab 

og frivillige. Leder/nestleder undersøker mulighetene for å gjøre dette i løpet av våren. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

- Dagens situasjon. Hanne informerte. 
- Ganddalen menighetsutvalg. Birger informerte. 
- Fellesrådet. Ludvig informerte. 

 

Sak 48/17 Besøk fra prestetjenesten, ved prost Ludvig Bjerkreim. 
I sokneprestens fravær kom i stedet prosten på besøk. Han informerte om status og 

fremtidsplaner for prestetjenesten i Gand. 

 
Sak 49/17 Støtte til Frivillighetskonferansen 20.-21.oktober 2017 
Vedtak: Menighetsrådet vedtar å dekke deltakeravgiften for en frivillig leder fra hver 

avdeling.  

 

Sak 50/17 Plan for støtte til eksterne lederkurs  
Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å avgjøre hvilke eksterne lederkurs stab og frivillige 

medarbeidere kan få dekket av menighetsrådet, innenfor vedtatt budsjett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 51/17 Strategi; Implementering av tiltak: ansvarsfordeling og 
framdriftsplaner 
Vedtak: Menighetsrådet vedtok tidsrammer for de fleste tiltakene, og foreslo navn på 

frivillige. Ansvar og tidsrammer for tiltaksområdet «tjeneste» ble utsatt til neste 

menighetsrådsmøte, på grunn av uklarhet i formulering av tiltak. Tiltaksplan som ble vedtatt 

foreløpig, ser slik ut: 

 

 

Mål Tiltak Ansvar Tidsramme 

Mer Bibel: 

Menigheten får økt 

kunnskap om Bibelen 

og større glede av å 

lese i den. 

-Bibelstudie på nett; 

«Gand Bible 

Acadamy», med 

presentasjon av 

Bibelens bøker.  

Sokneprest + Daglig leder + 

Oddmund Nordgård 

Februar 2018 (Markus-

evangeliet) 

Mer bønn: 

Menigheten får en 

nærere og dypere 

relasjon til Gud 

gjennom bønn. 

-Presentere 

«bønneverktøy» for 

menigheten; lære 

menigheten ulike måter 

å be på. 

Diakon + bønnegruppe Vår 2018 

-Revidere 

bønnekapellets 

utsmykning 

Kapellan + Ungdomsleder + 

Bønnegruppe 

Høsten 2017 

-Stilletid under 

gudstjeneste til bønn 

Diakon + Sokneprest Høsten 2017 

-Oftere tilbud om 

forbønn under nattverd 

Diakon + Sokneprest + 

bønnegruppe 

Høsten 2017 

Menighetsgrupper: 
Flere i menigheten får 

tilbud om å være med i 

mindre fellesskap der 

de kan utvikle sin 

relasjon til Gud. 

-Det arrangeres 

oppfølgingsmøter for 

menighetsgruppene 

minst en gang i året. 

Kapellan + diakon +  

_________ 

Høsten 2017 

Bedre organisering: 
Alle som har eller 

ønsker en frivillig 

tjeneste i Gand skal få 

tydelige oppgaver 

tilpasset ønsker, evner 

og arbeidskapasitet, på 

en slik måte at de 

frivillige ressursene 

utnyttes så effektivt 

som mulig. 

- Ha frivillige som 

hovedledere i de ulike 

tjenestegruppene. En i 

stab som 

kontaktperson. 

Ledere for de ulike 

avdelingene  

+ kontaktperson i stab for 

hver avdeling 

Våren 2018 

- Organisere de 

frivillige i en forbedret 

elektronisk database (i 

samråd med 

Fellesrådets satsning på 

frivillighet). 

Frivillighetskoordinator  

+ Kateket  

+ Oddmund Nordgård 

Høsten 2017-2018/ 

Fellesrådets progresjon 

Bedre oppfølging: 
Hver person som har en 

frivillig tjeneste i Gand 

skal bli sett, tatt på 

alvor og ivaretatt. 

- Lederkurs / 

Lederutrustning. 

 

  

- En fast kontaktperson 

(fadder) for hver 

frivillige medarbeider. 

Som for hovedledere,  

tre ruter opp. 

 

 



 

Oddmund Nordgård    Hanne Bolstad   

Menighetsrådsleder    Daglig leder   


