
               
  
 
Møtedato: 27.09.2018  Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrom 

 
Tilstede: Sølvi Vigesdal, Astrid Harbo, Birger Lindtjørn, Oddmund Nordgård, Dorthe Tronstad, 

Oddny Bilstad, Per Andreas Harestad. Vara: Arve Oftedal   

Fravær: Geir Mykletun, Tommy Volden Permisjon: Runar Lien  Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. Nestleder leder møtet. 

 

Sak 46/18 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes, med endring i ordlyd i informasjonssak g. 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menighet. Oddny og Birger informerte 

c) 40-årsjubileum: Oddny informerte 

d) Samarbeid 2020. Hanne informerte 

e) Strategiarbeid fremdriftsplan. Oddmund/Astrid informerte 

f) Framdrift tiltak uteområdet. Hanne informerte 

 

Vedtak i / info fra AU:  

- Kirkeskyss: Fra og med 1. oktober 2018 må passasjerer betale for kirkeskyss. Dette i 

forbindelse med økte utgifter for sjåfører når bommene kommer. I samarbeid med 

kirkeskysserne og stab er det besluttet et gebyr på 20kr t/r for alle som benytter seg av 

tjenesten. Sjåførene kan selv velge om de vil beholde pengene, men alle skal ta imot 

betaling. 

- MR-møter: Fra og med januar 2019 skal menighetsrådsmøtene avholdes første torsdag i 

måneden.  

- Kirkevalget 2019: I september 2019 er det valg til menighetsråd og 

bispedømmeråd/Kirkemøtet. I alle menigheter og bispedømmer blir det nedsatt en 

nominasjonskomité som setter sammen en liste. Mer om regler for valg av menighetsråd 

finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-04-16-584 

- Nominasjonskomiteen setter sammen en liste av kandidater som vil stille til valg for 

Menighetsrådet 2020-2023.  

- En gruppe frivillige må settes sammen for å være funksjonærer når valget gjennomføres 

8./9. september 2019. 

 

Sak 47/18 Besøk av Ganddalen Menighetsutvalg kl.19.30 

Menighetsutvalget informerte om status, økonomi og fremtidsplaner for Ganddalen menighet. 

 

Sak 48/18 Besøk av Kirkemusikken kl.18.30 

Kantor informerte om status, arbeidsmåter og fremtidsplaner for kirkemusikken. 

 

Sak 49/18 Søknad om støtte til Kirkekoret 

Vedtak: Menighetsrådet lover Gand kirkekor en underskuddsgaranti på inntil 10.000kr.  

 

Sak 50/18 Synliggjøring av dåp  

Vedtak: Trosopplæringsutvalget gis tillatelse til å henge opp dåpstre i kirkerommet, gitt at 

Biskopen gir sin tillatelse til en slik fast utsmykning. Dersom vedlikehold av en slik gren viser seg 

vanskelig, må ordningen revurderes. Ordningen evalueres september 2019.  

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-04-16-584


Sak 51/18 Givertjeneste 

Vedtak: Menighetsrådet tar tak i konkrete forslag og lager en plan for arbeidet med å øke 

givertjenesten. Konkretisering og synliggjøring: Brev hjem til eksisterende givere, Info om 

givertjeneste og mål før gudstjenestene, Søyle med mål og status på infoskjerm, Samtaler i 

våpenhuset. Sokneprest finner datoer for gudstjenester med fokus på givertjeneste.  

 

Sak 52/18 Redusere utgifter 

Vedtak: Menighetsrådet ser at det er få poster å kutte, og vil ha fokus på å øke inntekter og 

givertjeneste, fremfor å kutte utgifter. Åpner for kollekt etter frivillighetsfest.  

 

Sak 53/18 Øke inntekter 

Diskusjonssak.  


