
              
   
 
Møtedato: 08.06.2017 Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrommet 
 
Tilstede: Günther Theiss, Oddny Bilstad, Ingrid Løtveit, Dorthe Tronstad, Runar Lien, Per 

Andreas Harestad, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland.  

Fravær: Sølvi Vigesdal var tilstede den første timen. Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn, 

Geir Mykletun 

Referent, og møteleder fra og med sak 35/17: Hanne Bolstad 

 
Sak 31/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

Sak 32/17 Godkjenning av forrige møtebok 
Vedtak: Møtebok godkjennes, med forslag om tilleggsopplysning i sak 30/17;  

– forslagene fra økonomiutvalget var flere enn de representert i møteboken. 

 

Sak 33/17 Godkjenning av møtebok fra strategimøte 20. februar  
Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

Sak 34/17 Besøk fra Diakon Magne Bjåstad 
Diakonen kom og fortalte om strategi, sine arbeidsoppgaver og planer for fremtiden. 

 
Sak 35/17 Strategiarbeid 
Vedtak: Menighetsrådet vedtok mål og tiltak innen satsningsområdet «Trosliv»: 

 

Mål - Trosliv 
Mer bibel: 
Menigheten får økt kunnskap om Bibelen og større glede av å lese i den. 

Mer bønn: 
Menigheten får en nærere og dypere relasjon til Gud gjennom bønn. 
 

Menighetsgrupper: 
Flere i menigheten får tilbud om å være med i mindre fellesskap der de kan utvikle sin relasjon til Gud. 

 

 

Tiltak - Trosliv 
Mer bibel:  
Bibelstudie på nett; «Gand Bible Acadamy», med presentasjon av Bibelens bøker.  
Nettbasert studie, med lenker til «ny episode» hver 3.uke. 
 

Mer bønn:  
Presentere «bønneverktøy» for menigheten; lære menigheten ulike måter å be på. 
- I tillegg blir det økt fokus på følgende forslag; utseendet i bønnekapellet blir fysisk endret på, det blir satt av 
stilletid under gudstjeneste til stille bønn, og det skal være oftere tilbud om forbønn under nattverd 
Menighetsgrupper: 
Ingen tiltak settes foreløpig; stab (i hovedsak Kristine/Magne) jobber videre med gruppearbeid. 
Menighetsrådet re-evaluerer tiltak i september/oktober, etter staben har hatt utvidet stabsdag. 

 
 
 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Informasjons- og debattsaker:  

- Dagens situasjon. Hanne informerte. 
- Julebygda og Ganddalen menighetsutvalg. Ingrid og Gunther informerte. 
- Sokneprestens homofilistandpunkt. Rådet kom med innspill til Gunther om hvordan det 

skal gjøres kjent i menigheten at han har snudd i homofilispørsmålet. 
 

Sak 36/17 Høring: Forslag til nye regler for valg av Menighetsråd, 
Bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
Vedtak: Gand menighetsråd ønsker ikke å endre valgordningen som den er nå. Rådet vedtok 

å ikke sende inn høringsforslag. 

 
Sak 37/17 Samarbeidsprosjekt Ungdomsarbeidet og Carlisle (NMS). 
Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til at ungdomsseksjonen i Gand inngår en formell 

samarbeidsavtale med NMS og Carlisle, England. 

 

Sak 38/17 Retting av hjemmelshaver for kirker og gravlunder. 
Vedtak: Menighetsrådet ønsker å legge til i hjemmelen, at Gand kirke sin grense mot 

eiendommene mot nord-vest/Juvelveien 2 skal flyttes helt inntil tomtegrensen. 

Rådet ønsker også at Gann gravlund innebefatter marka foran Rådhusmarka barnehage. 

Utenom disse to endringsforslagene, samtykker Gand menighetsråd til de resterende 

grenselinjene inntegnet på det tilsendte kartutsnittet. 

 

 

 

 

Hanne Bolstad    Sølvi Vigesdal   

Daglig leder     Nestleder    

 

 

 


