
               
  
 
Møtedato: 07.06.2018  Møtetid: 18:00   Møtested: Undervisningsrom 

 
Tilstede: Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Kristine S. Kristiansen, Oddmund Nordgård, Dorthe 

Tronstad, Birger Lindtjørn, Oddny Bilstad, Per Andreas Harestad. 

Vara: Tommy Volden   

Andre, uten stemmerett: Arve Oftedal (fra 18.30) og Astrid Harbo 

Permisjon: Runar Lien        

Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 29/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes, med tillegg under info-saker. 

 

Sak 30/18 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes, med endring under sak 28/18. 

 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Ny sokneprest; Vi ønsket velkommen Astrid Harbo!  

b) Dagens situasjon. Hanne informerte.  

c) Julebygda og Ganddalen menighet. Oddny og Birger informerte.  

d) Fellesrådet. Geir informerte.  

e) Jubileumskomité: Oddny informerte. 40-årsjubileumsaften onsdag 28.november! 

f) Samarbeid 2020. Geir informerte.  

g) Frivillighet. Geir informerte om møtet med Nils Terje Andersen.  

h) Framdrift tiltak uteområdet. Geir informerte, og Hanne ang. høstdugnad 17.okt. 

i) Økonomi. Hanne informerte om status januar-april.  

j) Ganddalen misjonsprosjekt. Ganddalen bytter misjonsprosjekt fra NMS i Japan til 

Filadelfias Venner på Madagaskar – en stiftelse som driver en sykelandsby i landet.  

 

 

Sak 25/18 Misjonsavtalen med Stefanusalliansen (utsatt fra forrige møte) 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å fortsette med Stefanusalliansen og Antalya, Tyrkia som 

misjonsprosjekt for det neste året.  

 

Sak 31/18 Starte opp et misjonsutvalg 

Vedtak: Menighetsrådet vedtar å opprette et misjonsutvalg som jobber videre med 

implementering av misjonsprosjektet i menigheten. AU får delegert ansvar for det videre arbeidet 

med å rekruttere nye til utvalget og å utarbeide et mandat for dette.  

 

Sak 32/18 Valg av målform for liturgi i Julebygda  

Vedtak: Menighetsrådet kaller inn til menighetsmøte i Julebygda kapell, med valg av målform for 

liturgi som eneste sak. 

 

Sak 33/18 Musikk i søndagsgudstjenesten – Besøk fra kantor Bengt Norbakken 

På hvilken måte kan det musikalske uttrykket være med på å øke oppslutningen om 

søndagsgudstjenesten? Menighetsrådet drøftet saken sammen med kantor. 

 

Sak 34/18 Givertjeneste – Besøk fra Oddbjørn Stangeland, prest i Ålgård 

Vedtak: AU/Øk.utvalg/prestene bes om å prøve ulike tiltak for å øke inntekter og givertjeneste i 

Gand.  

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 35/18 Disponering av disposisjonsfond 2017 

Vedtak: Den enkelte avdelings over- eller underskudd tilføres den enkelte avdelings 

disposisjonsfond. 

 
Sak 36/18 Grunnarbeid på parkeringsplass bak kirken 

Vedtak: Menighetsrådet delegerer myndighet til AU for å finne pris på grunnarbeid, i forbindelse 

med arbeid med søyler og steingjerde.  

 

 

Geir Mykletun     Hanne Bolstad 
Menighetsrådsleder    Daglig leder 
 


