
               
  
 

Møtedato: 13.06.2019   Møtetid: 18:00  Møtested: Undervisningsrom 

Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Astrid Harbo, Per 

Andreas Harestad, Tommy Volden. Vara: Arve Oftedal, Øystein Lemvik.         Ref: Hanne Bolstad 
Forfall: Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn 

 
Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Sak 30/19 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes. 

 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

b) Julebygda og Ganddalen menigheter. Sølvi og Hanne informerte 

c) Fellesrådet og Samarbeid 2020. Geir informerte 

d) Strategiarbeid.  
a. Info om revidert diakoniplan, både lokal og regional. 

b. Vi gjennomgikk strategi og tiltaksplan.  

c. Dør-til-dør aksjon; AU organiserer utdeling av brosjyrer i postkasser i august, med 

invitasjon til kickoff-gudstjeneste 18.8 og familieweekend 6.-8.sept. i nyetablerte 

områder på Sandved.  

e) Givertjeneste.  

f) Eventuelt 

a. Informasjon etter møte angående barne- og familiearbeidet. Erlend Rørvik deltok. 

 

 

Vedtak i / info fra AU:  

- Misjonsprosjekt i Tyrkia fornyes ett år, og nytt MR oppfordres til å sette ned et 

misjonsutvalg som undersøker mulighet for å fornye avtalen med Stefanusalliansen i 2020, 

elle starte et nytt misjonsprosjekt, fortrinnsvis da med en SMM-organisasjon (samarbeid 

menighet misjon) 

 

 

Sak 24/19 Fordeling av ansatt-ressurser i soknet (Utsatt fra forrige møte) 

Vedtak:  

- Kantor deltar på 2 gudstjenester pr semester i Ganddalen. Kan godt komme med et kor. 

Vikar settes inn i Gand kirke de aktuelle søndagene.  

- Diakon bør delta på 2 gudstjenester pr semester i Ganddalen.  

- Menighetspedagog bør fortsette med 20 % knyttet til konfirmanter i Ganddalen, uavhengig 

av stillingsstørrelsen til presten. 

- Prest i Ganddalen bør fortsette med kontorplass i Gand kirke, og deltar på Pølsesang. 

- Soknepresten har gudstjenester i Ganddalen om lag 2 ganger pr semester. 

- Koordinering av frivillige i gudstjenesten ligger til prestens stilling.  

- Kateket og Menighetspedagog arbeider med TOL i Ganddalen, i tillegg til Gand.  

- Ikke aktuelt med egne ressurser til ungdomsarbeid, så lenge konfirmantopplegget foregår i 

samarbeid med ByMenigheten. Konfirmantene inviteres til ulike arrangement flere steder.  

- Daglig leder deltar på menighetsutvalgsmøter ved behov. 

 

 

 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



 

 

 

Sak 31/19 Kirkevalget 2019 

 

Vedtak:  

- Det gis adgang til at velgere kan avgi stemme i alle soknene i Sandnes. 

Daglig leder undersøker om dette vedtaket er likt som de andre soknene i Sandnes, og informerer 

MR etterpå.  

- Valgting i de ulike valglokalene mandag 9. september ble vedtatt i forrige møte.  

- Valgting i kirken etter gudstjenesten søndag 8. september består av AU (daglig leder, 

Menighetsrådsleder og nestleder, samt den aktuelle søndagens prest).  

- Opptelling gjennomføres av Menighetsrådet sammen med Daglig leder etter kl. 21.00 i 

undervisningsrommet.  

- Forhåndsstemmer mottas på felleskontoret i Storgata på angitte klokkeslett. Info om disse står på 

valgkortene.  

- Antallet stemmesedler som trykkes opp blir litt flere enn ved forrige valg.  

- Daglig leder sørger for å trykke opp stemmesedler, kunngjør tid og sted for valg og 

forhåndsstemmer, samt legger ut manntall til offentlig ettersyn.  

- Menighetsråd og daglig leder sørger for å sette seg inn i reglene for hva som skjer i valget.  

 

 

Sak 32/19 Mandat «Møtepunkt»  

Saken utsettes til neste møte pga mangel på tid. 

 

 

Sak 33/19 Form på gudstjenesten  

Diskusjonssak angående form på gudstjenesten for å sørge for å opprettholde eller øke antall 

deltakere på søndagsgudstjenestene i Gand. Punkter som må fokuseres på, for å lykkes med dette: 
- Fokus på barnefamilier 

- Variere uttrykket på gudstjenestene, både med voksenfokus, barnefokus, etc, samt variert musikk 

- Lage et gudstjenesteutvalg med eldre, unge, folk som både går og ikke går i Gand til vanlig 

Tidsfrist Hva Utføres av: Behandles i MR: 
15. 6 Bestemme om det skal bli adgang til at velgerne 

kan avgi stemme i alle soknene i Sandnes. 
Menighetsråd
et 

Vedtak 

6. 9 
 

Planlegge organisering og gjennomføring av 
valgting 

Menighetsråd
et 

Vedtak 

6. 9 
 

Planlegge organisering og gjennomføring av 
opptelling 

Menighetsråd
et 

Vedtak 

Senest 
10. 8 

Bestemme antall – og skrive ut – stemmesedler Kirkerådet / 
DL / MR 

Vedtak 

Senest  
10. 8 

Planlegge tid og sted for mottak av 
forhåndsstemmer, samt oppnevne 
stemmemottakere til dette. 

Menighetsråd
et  

Vedtak 

10. august Siste frist for å trykke opp stemmesedler DL  
 

Info  

10. august Siste frist for å kunngjøre tid og sted for valg og 
forhåndsstemmer 

DL Info  

6. 
september 

Rekruttere og lære opp valgfunksjonærer, både 
til valgdagene og til opptelling. 

DL / MR Info  

10.aug –  
2. sept 

Legge ut manntall til offentlig ettersyn DL Info  

10.aug –  
2. sept 

Periode for forhåndsstemming Fellesrådet Info  

2. 
september 

Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn 
der man bor, og på institusjoner 

Velgere Info  



 

 

Sak 34/19 Reduksjon av utgifter 

Vedtak: Gand menighetsråd fortsetter prosessen med å redusere utgifter, og har samtidig fokus på 

å øke givertjenesten.  

 

Oddny Bilstad     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


