
               
  
 

Møtedato: 14.05.2020   Møtetid: 18:30  Møtested: Menighetssal 1 

 

Tilstede: Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Hilde Seglem, Ole 

Tørring, Tormod Rossavik og Kjetil Tjessem.   Forfall: Ragnhild Mestad 

1. vara: Erlend Mjølsnes.  

Referent: Hanne Bolstad 

 
Sak 24/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Sak 25/20 Godkjenning av forrige møtebok 

Vedtak: Møtebok godkjennes 

 

Informasjons- og debattsaker:  

a) Dagens situasjon. Hanne informerte.  

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

 

Vedtak / info fra AU:  

- El-flygel i Julebygda kapell: Kantorer i soknet har anbefalt et el-flygel som kjøpes snarlig. 

Pris på dette ligger på ca.15.000kr.  

- Oppstart av gudstjenester: Oppstart i Gand fortrinnsvis 31. mai. Avhenger av kapellan og  

- Catti Eide ungdomsveileder har sagt opp. Hanne legger frem forslag til nye strukturer i 

ungdomsarbeidet. Saken tas opp i neste møte, med saksfremlegg som inkluderer totale 

lønnskostnader og anbefalte stillingsstørrelser.  

 

Sak 26/20 Regnskapsføring for kor 

Vedtak: Menighetsrådet støtter forslaget om å skille ut korene i Gand, med et eget kontonummer 

og organisasjonsnummer for «Gand korskole». Det skal foreligge en samarbeidsavtale mellom 

styret i Korskolen og Menighetsrådet før dette skillet skjer. MR skal ha en representant i dette 

styret.  

 

Sak 27/20 Justering av soknegrenser 

Vedtak: Menighetsrådet støtter forslagene som foreligger om justering av soknegrenser. Når det 

gjelder kartside 4 og grensejustering mellom Høyland og Gand ønsker vi sterkt at alternativ 3 

langs motorveien blir den nye soknegrensen.  

 

Sak 28/20 Strategiplan 2020-2023 

 

Mål Tiltak Ønsket 
effekt 

Visjons-
tilknytning 

Ansvar Tidsramme Kommentarer 

       
 

Menighetsrådet har i møtet jobbet med strategiplan og kolonnen mål for rådsperioden. Eget skriv 

med notater sendes rådsmedlemmene. Neste skritt blir å fokusere på kolonnen tiltak, og på den 

måten kobler sammen mål med ønsket effekt. 

 

Forslag om å legge til kolonnen «Visjonstilknytning» i den endelige strategiplanen.  

 

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd 



Sak 29/20 Oppstart av barne- og ungdomsarbeid 

Vedtak: Menighetsrådet oppfordrer til å ha følgende fokus frem mot sommeren:  

Ungdomsarbeid: Samtaler med enkeltpersoner. Samlinger med lederteam. Husfellesskap på nett.  

Barnearbeid: Fokus på FAB. Fysiske søndagsskole i ungdomssalen, avsperret menighetssal 1 

eller ute. Lørdagsskole eller en ettermiddag.  

Styrke trosopplæringen i hjemmene. Sende hjem undervisning som kan brukes der.  

Renhold / Smittevern: Deltakere kan være med på renhold og gjør rent sitt område selv (ref; slik 

det gjøres i skolene). Renhold av f.eks. ungdomssalen skal ikke ta mer enn 20 min for én person. 

Renholdsbyrå tar seg av de store flatene. Dersom rommet som brukes på 72 timer etter 

arrangementet er slutt, trenger man ikke desinfisere. 
 

 

Arve Oftedal     Hanne Bolstad 

Menighetsrådsleder    Daglig leder 


