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Møteprotokoll  
Gand menighetsråd 
 

Møtedato: 23.09.2021 kl. 18:30 
Møtested: Undervisningsrommet, Gand kirke 
Arkivsak: 19/01049 
  
Til stede:  Arve Oftedal, Astrid Harbo, Kjetil Tjessem, Hilde Seglem, Thomas 

Gardum 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Erlend Mjølsnes, Arne Jonassen, Estelle Pettersen (18.30-19.00), 
Judith Berdinessen (19.30-21.30) 

  
Forfall:  Astrid Falck Olsen, Ole Tørring, Tormod Rossavik, Ragnhild 

Mestad 
  
Andre: Besøk ungdomsteam kl. 19.00: David Stige Ungdomsveileder, 

Ivan Tvedt Ettåring, Sander Vastvedt Ungdomsarbeider.  
  
Protokollfører: Hanne Bolstad 
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Sandnes, 04.10.2021 
 
Arve Oftedal 
Rådsleder 

Hanne Bolstad 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

35/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 35/21 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
Godkjenning av protokoll 

36/21 Godkjenning av møtebok fra 2.september 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 36/21 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtebok fra 2.september godkjennes.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Møtebok fra 2.september godkjennes. 
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Saker til behandling 

37/21 Fornying av misjonsprosjekt i Gand menighet 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 37/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Gand menighet sitt misjonsprosjekt som er Stefanusalliansen og menigheten i 
Antalya, Tyrkia fornyes for ett år, frem til september 2022.  
 
Møtebehandling 

Vedtak  

Gand menighet sitt misjonsprosjekt som er Stefanusalliansen og menigheten i 
Antalya, Tyrkia fornyes for ett år, frem til september 2022. 
Misjonsutvalget ved Astrid og Hilde setter seg ned og evaluerer alternative 
misjonsprosjekt snarest.  
 

 

38/21 Utleiereglement Ganddalen Menighetssenter 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 38/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Utleiereglement for Ganddalen menighetssenter, foreslått av Ganddalen 
menighetsutvalg, vedtas.  
 
Møtebehandling 

Vedtak  

Utleiereglement for Ganddalen menighetssenter, foreslått av Ganddalen 
menighetsutvalg, vedtas med forbehold om at det legges til en setning om 
brannvernansvarlig i utleiekontrakten mellom menighet og leietaker.  
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39/21 Deltakerbetaling for Babysang 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 39/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Menighetsrådet vedtar prisen på Babysang i Gand sokn. 
 
Møtebehandling 

Vedtak  

Menighetsrådet vedtar at prisen på Babysang blir lik i hele Gand sokn;  
Prisen skal settes på minimumsbeløpet som utløser støtte fra «Ung Kirkesang».  
P.d.d er dette beløpet 100kr.  

 
 

40/21 Søknad / Behovsliste til Kirkeringene 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 40/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Menighetsrådet sender behovsliste til Kirkeringsutvalget.  
 
Møtebehandling 

Vedtak  

Menighetsrådet sender behovsliste til Kirkeringsutvalget, og ber om støtte til: 
- Permanent info-tavle ute foran kirken, med oppslagstavle bak glass.  
- Dispenser for håndsprit.  
- Omtrekk av brudestolene i Gand og Julebygda.  
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41/21 Strategiplan - Tiltak under målet "Inkluderende". 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 41/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Menighetsrådet finner tiltak for å nå målet om å være inkluderende.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Menighetsrådet finner tiltak for å nå målet om å være inkluderende. Noe blir utsatt til 
neste møte.  
 
 

Orienteringssaker 

42/21 Informasjons- og debattsaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 23.09.2021 42/21 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Sakene tas til orientering.  
 
Møtebehandling 

- Dagens situasjon – Hanne informerte 
 

- Info fra Arve: Folkevalgte medlemmer har en plikt til å møte i 
menighetsrådsmøtene. Rådsleder er skuffet over at flere faste medlemmer 
ikke deltar i møtene; enten kommer sent eller uteblir helt. Flere 
varamedlemmer må ofte kalles inn. Møteplan blir gjennomgått og distribuert 
tidlig på året. Alle må i mye større grad holde av møtedatoene.  

 
- Info fra Ganddalen: Hold av datoen 28. november. Da blir det info-møte etter 

gudstjenesten.  
 

- Ungdomsteamet kom på besøk. David Stige Ungdomsveileder, Ivan Tvedt 
Ettåring, Sander Vastvedt Ungdomsarbeider. Informerte om status for 
ungdomsarbeidet og fokus fremover.  
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- Info fra Julebygda:   
 

- Info fra fellesråd. Gjennomgang av referat fra møte 1.september. 
 

- Høring om kirkelig organisering. Svarfrist 1. desember. NB! Alle 
rådsmedlemmer oppfordres til å se vide og lese rapport på kirken.no, stille 
spørsmål på nettiden o.l. før vi skal svare på høringen i møtet 4. november. 

 
- Frivillighets-boost: Gand menighetsråd har blitt gitt 47 719kr for å sette fart i 

frivilligheten, og midlene må brukes opp før jul.  
Menighetsrådet vedtar at pengene fordeles på antall frivillige i de tre 
menighetene. Staben i samråd med respektive menighetsutvalg / 
menighetskomite og deres prester blir enige om hva vi vil bruke pengene på.  
 

- Familiearbeid: Styret i Åpen Familie varsler at de går av etter høstferien, og 
ingen står klar til å overta, så Åpen Familie går i dvalemodus etter 17. oktober. 
Styret må erstattes av noen nye pådrivere, og Menighetsrådet vil ta ansvar for 
å se til at familiearbeidet i menigheten ikke går i dvale det også.  
Menighetsrådet ønsker å formidle at det er behov for nye ledere til drift av et 
familietilbud f.eks. et måltid i kirken. Håvard bes om å sette ned en 
prosjektgruppe, når han er tilbake fra permisjon, som gjør undersøkelser i 
menigheten for å finne ut hva målgruppen selv ønsker.  
 

 
Vedtak  

Sakene tas til orientering 
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Skriv inn vedtaket her 

Eventuelt 


