
               
  
 
Møtedato: 07.03.2019   Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrom 

 
Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Per 

Andreas Harestad, Tommy Volden, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland, Astrid Harbo 

Besøk: Ludvig Bjerkreim til kl.19.00      Referent: Hanne Bolstad 
 

Sak 08/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 

Sak 09/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes, med tilleggsopplysninger under informasjonssak h, punkt 2 om 

fordeling av ressurser mellom Ganddalen og Gand. 
 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menigheter. Ingenting nytt. 
c) Fellesrådet. Geir informerte.  

d) Samarbeid 2020. Geir, Ludvig og Hanne informerte.  

e) Strategiarbeid fremdrift. Frivillighet og Credo-app. Bibeltimer. 

f) Disposisjonsfond for Gand menighetsråd. Ingenting nytt. 
g) Kirkevalget. Frist til 30. april å skaffe navn til nominasjonslisten.  

h) Eventuelt:  
- Prost Ludvig om kapellanstilling: Stillingen lyses ut i mars. Tilsetting 28.mai 2019.  

- Prost Ludvig om 100% prestestilling i Ganddalen: Når menigheten kan garantere 50% 
lønnsmidler, kan bispedømmerådet lyse ut 100% stilling.  

- Oddny om kirkeringene: Ledelsen i Kirkeringsutvalget ønsker å ha ny julemesse i år. De 

etterlyser enkeltpersoner som kan delta, og utfordrer MR til å bidra.  

 

Vedtak i / info fra AU:  

- Årsmøtet holdes tradisjon tro på Maria Budskapsdag, også kjent som søndag 24. mars.  

- Sak om valg av målform i Julebygda blir holdt i Julebygda kapell søndag 16. juni.  

- Våraksjonen Uke 14; gå på dørene i utvalgte boligfelt med brosjyre og invitere til kirka; 
gudstjeneste og hverdagsaktiviteter. Komite: Oddny, Arve og Astrid. 

 

Sak 10/19 Antenner på kirketårnet (Behandlet via e-post før møtet) 

Vedtak: Det er ikke flertall i Menighetsrådet for å be om at antennene fjernes fra kirketårnet på 
Gand kirke. Gand menighetsråd ber om at Fellesrådet avklarer tydelig hvem som er reell 

beslutningstaker i denne saken; Menighetsrådet eller Kirkevergen. Historien tyder på at dette ikke 

har vært tilstrekkelig avklart tidligere. Leiesummen bør økes, og det meste av leiesummen bør 

tilfalle menigheten. Det må også presiseres om leietaker har ubegrenset adgang til å oppgradere 
den teknologisk basestasjonen. Vedtaket oversendes Kirkevergen.  

 

Sak 11/19 Økonomiplan 

Vedtak: Gand menighetsråd ønsker å melde inn tre punkt til økonomiplanen: 
1. Gand Menighetsråd støtter Fellesrådets forslag til økonomiplan, punkt 1 under Drift: 
Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger 
Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag 
nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens 
Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være 
av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de 
nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen 
av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra høsten 2019.  

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



 

2. Gand menighetsråd støtter videre Fellesrådets forslag til økonomiplan, punkt 1 under 

Investeringer: Kirkelig bygg i Ganddalen 
Begrunnelse: Det har i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet 
Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å 
starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst 
på bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye 
boligområder, i sammen med idretten.  
Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og 
eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom bydelshus/idrettshall/barnehage eller 
det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at 
fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.  
Presteboligen i Gand ble i sin tid bygget på dugnad med frivillige fra Gand menighet. En delegasjon fra 
Gand har samtalt med ordføreren om at denne merverdien på omtrent 1,5 millioner kroner etter 50 % av 
overskuddet av salget kan legges inn i budsjettet for prosjekteringen av ny kirke.  
 

3. Gand menighetsråd ønsker å be om tilskudd til ferdigstillelse av parkeringsplass bak Gand 
kirke. Asfaltering av 1135 kvm, 14+12m kantstein og 1 stk kum på området vil komme på kr 

328 500,- eks mva ifølge pristilbud fra Byberg Hage og Anlegg, datert 8.mars 2019. 

Gand Menighetsråd har selv bekostet et vakkert nytt steingjerde på grensen mot Sandved skole, 

samt ryddet bort hekk og ugress langs grenden mot Sandved Barnehage. Gand Menighets 
medlemmer har brukt utallige dugnadstimer i 2018 på vedlikehold av kirketomten.  

Sandnes Kommune har selv brukt parkeringsplassen bak Gand kirke som gjennomfartsvei ved 

arbeid både ved barnehagen og ved skolen, og Gand hadde selv store maskiner stående på plassen 

ved utskifting av betongsøylene rundt kirken.  
Parkeringsplassen er daglig i bruk, og har et skrikende behov for et mer stabilt underlag enn grus.  

 

Sak 12/19 Disponering av mer-/mindreforbruk 2018 

Vedtak: Den enkelte avdelings mer- eller mindreforbruk dekkes av/tilføres den enkelte avdelings 
disposisjonsfond.  

 

Sak 13/19 Besøk fra Ganddalen menighetsråd kl.19.30 
Menighetsutvalget informerte om status, fremtidsplaner, økonomi og om hvilke behov de har fra 

Menighetsrådet. 

 

Oddny Bilstad     Hanne Bolstad 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 


