
               
  
 

Møtedato: 05.12.2019   Møtetid: 18:30  Møtested: Hos Arve 

 

Tilstede: Astrid Harbo, Thomas Gardum, Arve Oftedal, Ole Tørring, Brage Martin Norbakken, 

Astrid Falck Olsen  

Vara: Hilde Seglem, Erlend Mjølsnes.  

Referent: Hanne Bolstad 

Forfall: Ragnhild Mestad, Kjetil Tjessem, Tormod G. Rossavik. 

Vara, ikke innkalt: Arne Jonassen, Judith Berdinessen, Estelle Pettersen. 

 
Sak 50/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 51/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes.  

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerer. 

b) Nytt fra Fellesrådet. Ole informerte.  

c) Informasjon fra Julebygda og Ganddalen. Brage Martin og Thomas informerte.  

d) Eventuelt.  

a. Offer via SMS utgår. Hanne avslutter kontrakten med Sendega/Strex.  

b. Strategiarbeid blir fast punkt hvert møte.  

 

Vedtak i / info fra AU:  

- Lønnsjustering Ungdomsarbeider  

Vedtak: Sander H Vastvedt sin stilling endres til ungdomsarbeider 50%, i stedet for 

ettåring på fjerde året, og lønn justeres til lønnsgruppe 1 med virkning fra 1. nov-19.  

Lønn dekkes av Menighetsrådet / Trosopplæring, med fordelingsnøkkel 60/40. 

- Ettåring 2020-2021 
Vedtak: AU ber Catti tilsette ettåringer tilsvarende 100%, med arbeidsoppgaver innen 

kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid.  

Årlig kostnad for 100% ettåring er om lag 74.000kr + sosiale kostnader.  

- Sykkelparkering foran kirken 

Vedtak: AU ber vedlikeholdsutvalget utarbeide et forslag til sykkelparkering ved 

hovedinngangen foran kirken, med ulike løsninger for utforming og forespeilet kostnad.  

 

Sak 52/19 Strategiarbeid 

Rådsmedlemmene gikk gjennom den eksisterende strategiplanen, og kommer tilbake til saken i 

senere møter.  

Tiltak som har fungert godt; Bibeltimer. Bønnearbeidet. Inspirasjonskvelder.  

Et nytt tiltak kan som kan prøves og som passer eksisterende mål, er bibelstudie på nett.  

Menighetsrådet ønsker å ha økt fokus på evangelisering, trosfrihet og å ha arrangement med fokus 

på å styrke medlemmenes trostrygghet.  

 

 

 

 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 53/19 Representanter i de ulike utvalgene 

Vedtak: Medlemmene i Gand menighetsråd fordeles på de ulike utvalg slik: 

Eksisterende utvalg: 

Diakoni - Ragnhild Mestad sammen med diakon.  

Trosopplæring – Ole Tørring fortsetter her.  

Barne- og ungdomskomité - Brage Martin sammen med eksisterende komite.  

Menighetsblad - Tormod G. Rossavik bes om å bli med som ressurs.  

Vedlikehold – Tharald Brekne, Olav Friestad, Egil Eide, Svend-Erik Fjordholm, Audun Stokka. 

Menighetsrådet ønsker å revitalisere: 

Musikk- og kultur - Astrid F-O, og f.eks. kantor, SMAK, kor-rep’er? 

Misjon - Hilde Seglem, sammen med soknepresten m.fl.  

Gudstjeneste - Arve Oftedal, prester, kantor, og f.eks. Astrid Myklatun, Erik Dale, Erlend Rørvik? 

Oppstart av et evangeliseringsutvalg utsettes, men evangelisering legges inn under strategiarbeid.  

 

Sak 54/19 Mandat til å finne løsninger for opprusting av atriet 
Vedtak: Odd Sverre Arnøy gis mandat til å undersøke muligheter for å pusse opp atriet, og bes om 

å komme til menighetsrådet 20. februar med forslag til utforming og finansiering.  

Arnøy blir samtidig bedt om å i løpet av våren se på løsninger for å utvide hovedkjøkkenet.  

 

Sak 55/19 Møteplan for 2020 
Vedtak: Møteplan for Menighetsrådet i 2020 vedtas.  

 

Sak 56/19 Offerliste for 2020 
Vedtak: Offerliste for 2020 vedtas med de tillegg som kom frem i møtet: Fire søndager i 2020 står 

ledig; Damaris og Internasjonal café legges til to av disse. De siste to ledige søndagene står 

åpne/egen menighet, i påvente av andre aktuelle offersøknader som kan komme inn.  

 

Sak 57/19 Budsjett 
Vedtak: Budsjett for Gand Menighetsråd 2020 vedtas.  

 

Sak 58/19 Hastesak via mail: Disposisjonsfond i Gand sokn 
Vedtak: Gand menighetsråd reduserer antall disposisjonsfond i soknet.  

De følgende disposisjonsfondene opprettes: 

- Gand Menighetsråd  

                Innbefatter alle avdelinger i Gand menighet  

- Ganddalen Menighet 

                Innbefatter Ganddalen menighet, Søndagsskolen i Ganddalen og Pølsesang 

- Julebygda Menighet 

                Innbefatter Julebygda kapell og Stjernekoret 

 

 

 

Arve Oftedal      Hanne Bolstad 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 


