
               
  
 

Møtedato: 20.02.2020   Møtetid: 18:30  Møtested: Meet – digitalt møte 

 

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Ragnhild Mestad, 

Hilde Seglem, Ole Tørring, Tormod Rossavik og Kjetil Tjessem.  

1. vara: Erlend Mjølsnes.  

Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 

Sak 20/20 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes, med merknad under sak 12/20: Støtte på 40.000kr til GG; Spania-

tur avlyses pga. corona.  

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte 

 

b) Siste nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter.  

 

c) Bortfall av kollekt. Forslag fra rådsmedlemmene om hvordan vi kan opprettholde 

inntekter og offer, når vi nå mister søndagsgudstjenester:  

- Podcast for voksne også, ikke bare ungdom – med oppfordring til å gi gave 

- Sosiale medier / Avis: Være tilstede i flere kanaler for å være synligere og aktuelle.  

- Gudstjenester på nett: Variasjon av musikk og innhold. (Se Ebeneser) 

- Belyse det positive som skjer med små filmsnutter. 

- Det oppleves bedre og lettere å gi penger når man får noe igjen. Når man ser noe 

inspirerende, får et budskap, oppfordres til tilhørighet, når det skapes begeistring.  

- Bytte mellom Gand, Ganddalen og Julebygda hver uke, på å arrangere større 

arrangement hver sin uke. Ikke nødvendigvis bare gudstjeneste, men også plantekurs, 

småkonserter, bønnestund, snekre møbler ...  

- Opprette en #hashtag som brukes av både stab og andre når gode gjerninger og kjekke 

aktiviteter finner sted i soknet.  

- Konkretisering av stillinger som er lønnet av menigheten. (Se menighetsbladreportasje) 

- Basar på facebook  

 

d) Oppfølging av frivillige. Hvordan kan menighetsråd/stab følge opp eksisterende/rekruttere 

nye frivillige medarbeidere i denne spesielle tiden.  

- Stab og MR må ut og høre hva folk vil ha mer av der hjemme.  

- Be våre frivillige være med og bidra på nye måter.  

- Oppfordre folk til å kontakte kirken og si hva de kan bidra med.  

- Formidle i alle sendinger at alle som vil kan få bidra med det de kan.  

- «Forslagspostkasse» som går begge veier; Det legges ut hva staben trenger, og hvor 

menigheten kan si hva de kan bidra med.  

- Be flere bli med og dele videosnutter og bilder av positive gjerninger og aktiviteter, 

merkes med en felles #hashtag. 

 

 

 

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Vedtak / info fra AU:  

- Staben har opprett egen Gand-bruker på YouTube. All digital formidling legges ut der, og 

spilles av på facebook. Gand menighet Media heter kanalen som er under konfigurering.  

- Det har blitt noen endringer i møtedatoer. Se ny møteplan.  

- Sliping og lakkering av gulv i Menighetssalene stod på vedlikeholdsutvalget plan for 

sommeren. Arbeidet ble utført i påsken av Sandnes gulvsliperi, og resultatet ble veldig bra. 

Menighetssalene ble pusset og lakket med fire strøk, utført av Sandnes Gulvsliperi til en 

kostnad av 73.370kr + mva. 

- Parkeringsplassen er vår, som før! Sandnes kommunes plansjef gjorde et vedtak høsten 

2019 hvor han besluttet at parkeringsplassen tilhørende Gand kirke skulle bli regulert til 

offentlig parkering. Det ble levert inn klage i november, og 09.03.20 fikk vi svar om at 

klagen ble tatt til følge. Plansjefens vedtak av 21.10.19 ble opphevet.  

 

Sak 21/20 Permitteringer 
Vedtak: Deler av tre stillinger lønnet av innsamlede midler i Gand menighet permitteres fra 8.mai 

til 30.juni (foreløpig dato), på bakgrunn av bortfall av arbeidsoppgaver og bortfall av inntekter til 

menigheten. Dette skjer på grunn av corona-viruset og smittevernstiltak våren 2020.  

De som permitteres fra 8. mai er Siri Chancy (60%), Catti Eide (60%) og Sander Vastvedt (30%) 

 

Sak 22/20 Ettåring Ganddalen menighet 
Vedtak: Gand menighetsråd støtter Ganddalen MU sin beslutning om å ansette en ungdom som 

ettårig ungdomsmedarbeider fra høsten 2020 til sommeren 2021.  

Menighetsrådet legger til: 

Ganddalen MU bes om å knytte ettåringen til en organisasjon eller annet etablert ettåringsopplegg. 

Ansettelse forutsetter at permitteringssituasjonen i soknet er over, og vi er tilbake til normal drift.  

 

Sak 23/20 Søyle-element 
Vedtak: Det halve søyle-elementet som siden oppussing av søyler i 2018 har stått på utstilling 

utenfor hovedinngangen, skal nå gis tilbake til Hå Element.  

 
 

 

Arve Oftedal     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


