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Møteprotokoll  
Gand menighetsråd 
 

Møtedato: 25.02.2021 kl. 18:30 
Møtested: Digitalt møte via Teams 
Arkivsak: 19/01049 
  
Til stede:  Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Ole Tørring, Astrid Harbo, Kjetil 

Tjessem, Ragnhild Mestad, Thomas Gardum, Hilde Seglem 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Erlend Mjølsnes 

  
Forfall:  Tormod Rossavik 
  
Protokollfører: Hanne Bolstad 
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Arve Oftedal 
Menighetsrådsleder 
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Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

5/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 25.02.2021 5/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Saksliste og innkalling godkjennes. 
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 25.02.2021: 

 
Gand menighetsråds vedtak  

Saksliste og innkalling godkjennes. 

[Lagre vedtak]  

 

 
Godkjenning av protokoll 

6/21 Godkjenning av møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 25.02.2021 6/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Møtebok fra 21.januar godkjennes. 
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 25.02.2021: 

 
Gand menighetsråds vedtak  

Møtebok fra 21.januar godkjennes. 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

7/21 Opprette stilling i Ganddalen menighet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 25.02.2021 7/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Gand Menighetsråd ber Sandnes Kirkelige Fellesråd om å opprette en 30% stilling 
som barne- og ungdomsarbeider, lønnet av Ganddalen menighet.  
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 25.02.2021: 

 
Gand menighetsråds vedtak  

Gand Menighetsråd ber Sandnes Kirkelige Fellesråd om å opprette en 30% stilling 
som barne- og ungdomsarbeider, lønnet av Ganddalen menighet. 

[Lagre vedtak]  

 
Orienteringssaker 

8/21 Informasjons- og debattsaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 25.02.2021 8/21 

 
Forslag til vedtak 
 
Sakene tas til orientering.  
 
Møtebehandling i Gand menighetsråd 25.02.2021: 

 
Møtebehandling 

Saksframlegg 
 

 Dagens situasjon: 

Hanne informerte. 
 

 Prest i permisjon: 

Astrid informerte om Håvard som skal i foreldrepermisjon fra 2.mai til 31.desember 
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 Informasjon fra Ganddalen, Julebygda og Fellesrådet: 

Representantene informerte. 
 

 Strategiplan: 

Alle avdelinger er informert om prosessen, og det er kommet inn noen få 
tilbakemeldinger. Videre arbeid med planen utsettes til fysisk/neste møte. 
 

 Konfirmasjoner: 

Vårens konfirmasjoner flyttes til høsten 2021.  
 

 Menighetsbladet: 

Hanne informerte. Mangler noen utdelere og medlemmer i redaksjonen. 
 

 Utvidelse av kjøkken: 

Sandnes kirkelige fellesråds vedtak: FR støtter ønsket om utvidelse av hoved-kjøkken i 
Gand kirke, og søker Biskopens godkjennelse. Kostnaden på 1,5 millioner kroner dekkes 
i sin helhet av Gand menighet gjennom oppsparte midler og innsamling. 
 

 Orientering fra fellesrådet om kirke på Ganddal: 

Sandnes kirkelige fellesråds vedtak: 
FR legger til grunn de presenterte skissene til kirke for det videre arbeid. Det er viktig at 
kirkerommet blir et rom som kan lukkes, med tanke på støy og andre aktiviteter i kirken. 
FR mener at Ganddalen kirke skal være en flerbrukskirke der det legges stor vekt på 
kostnadseffektive løsninger, og som er framtidsrettet når det gjelder drift og vedlikehold. 
FR ber kirkevergen legge fram endelig forslag til romprogram for Ganddalen kirke så 
snart som mulig. 
Det utarbeides en grovkalkyle for kirkebygget som legges til grunn for FR anmodning til 
Sandnes kommune om at kirken legges inn i økonomiplanen for 2022 – 2025.  
I tillegg til å fremme saken om Ganddalen kirke i økonomiplanen er det viktig å holde god 
kontakt med kommunens administrasjon og politikere for å presentere våre planer og 
målsettinger for Ganddalen kirke. 
 

 Årsmøte 21. mars: 

Årsmøtet gjennomføres fysisk / digitalt, basert på gjeldende smitteverntiltak. 
Møtet holdes like etter gudstjenesten kl.12.30.  
Dersom det blir digitalt møte kan kommentarer, spørsmål og innspill sendes via SMS 
under møtet og besvares i plenum.  
 

 Menighetsweekend mars/april 2022: 

MR ønsker å arrangere Menighetsweekend rundt påsketider 2022. Planlegging og PR 
fra høsten 2021. Arrangementskomite: Håvard Høie sammen med representant fra MR 
og flere.  
 

 Plan for oppstart av normale gudstjenester: 

Vi fortsetter å kjøre digitale gudstjenester uavhengig av antall tillatte i kirken.  
MR ber staben arrangere «Kickoff» til høsten dersom vi kan starte som normalt da. 
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 Repetisjon av konklusjon angående antenner på kirketårnet. 

Saken ligger hos Fellesrådet. Et samlet Menighetsråd ber Fellesrådet sende søknad 
til Bispedømmerådet om godkjenning av basestasjon.  
Menighetsrådet ber også Fellesrådet / Kirkevergen om å reforhandle utleieavtalen 
med nåværende leietaker, og eventuelt si opp avtalen og få inn flere bedre anbud. 
 
 
Gand menighetsråds vedtak  

Sakene tas til orientering. 
 

[Lagre vedtak]  
 

Eventuelt 


