DEN NORSKE KIRKE
Gand menighetsråd

Møteprotokoll
Gand menighetsråd
Møtedato:
Møtested:
Arkivsak:

06.05.2021 kl. 18:30
Teams
19/01049

Til stede:

Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Thomas Gardum,
Hilde Seglem, Kjetil Tjessem, Ragnhild Mestad, Ole Tørring

Møtende
varamedlemmer:

Erlend Mjølsnes

Forfall:

Tormod G Rossavik

Andre:

Julebygda Menighetskomité

Protokollfører:

Hanne Bolstad
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Informasjons- og debattsaker
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Eventuelt

Sandnes, 15.06.2021
Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

1

Hanne Bolstad
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

15/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
06.05.2021

Saknr
15/21

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Møtebehandling i Gand menighetsråd 06.05.2021:
Ragnhild nevner samarbeidsverktøy «Miro.com» som kan brukes som digitalt verktøy
i forhold til strategiarbeid. Det etterlyses sak angående seksuelle krenkelser.
Gand menighetsråds vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes
Godkjenning av protokoll

16/21 Godkjenning av møtebok fra 8. april
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
06.05.2021

Forslag til vedtak
Møtebok fra 8. april godkjennes
Møtebehandling i Gand menighetsråd 06.05.2021:
Gand menighetsråds vedtak
Møtebok fra 8. april godkjennes

2

Saknr
16/21

Saker til behandling

17/21 Fokus på givertjeneste
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
06.05.2021

Saknr
17/21

Forslag til vedtak
Menighetsrådet vedtar hva som skal fokuseres på og hvordan, for å øke
givertjenesten.
Møtebehandling i Gand menighetsråd 06.05.2021:
Konkrete forslag fra Menighetsrådet:
-

-

Gjenta behovet ofte, ovenfor menigheten i flere gudstjenester.
Konkretisere hva pengene går til, både i gudstjeneste og menighetsblad.
Opprette Spleis med konkrete prosjekter. Skrive historier som appellerer.
Minne om skattefradraget man får ved å gi fast / mer enn 500kr pr år.
Se etter steder menigheten kan spare penger.
Vise frem søylen som viser hvor mye vi trenger og hvor mye vi har i dag.
«Delta - Bidra - Høre til»
Betale for annonser på Facebook, både om gudstjenester og arrangement.
Plakat på butikk om gudstjenester.
Flere deltakere fører til høyere inntekter: deltakere / billetter / offer.
Se på liste over eksisterende givere, for å vite hvem som er potensielle nye.
Ringe til potensielle nye.
Frivillighetsfesten. Skaffe nye givere her?
Skryte av og takke for alt vi får til med den store givertjenesten vi allerede har!
Vervepremie! Verv en ny giver og få en premie.
Vise søyler på skjermen før/etter/i gudstjenestene som viser tall.
Kirkekaffe: Dele ut informasjon om givertjenesten med instruks om hvordan
man kan bidra.

Gand menighetsråds vedtak
AU tar de konkrete forslagene og vedtar hva som skal satses på for å øke
givertjenesten.
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Orienteringssaker

18/21 Informasjons- og debattsaker
Behandlet av
1 Gand menighetsråd

Møtedato
06.05.2021

Saknr
18/21

Forslag til vedtak
Saker tas til orientering
Møtebehandling i Gand menighetsråd 06.05.2021:
Møtebehandling
Dagens situasjon – Hanne informerte
Nytt fra Ganddalen – Thomas informerte
Ny kirketjener i Julebygda - Det er tilsatt ny kirketjener 10% i Julebygda; Ida Terkelsen.
Frivillighetsfesten - Hanne informerte. Festen planlegges avholdt tirsdag 8. juni.
Besøk fra Julebygda menighetskomite:
Dagens situasjon i menigheten og kapellet. Torbjørn og Margunn informerte.
MR gleder seg over at en brosjyre skal deles ut i bygda.
Øke givertjeneste: Det må informeres om hvorfor man trenger penger til menigheten.
Givertjeneste kan snakkes om i gudstjenestene, ikke bare av prest. Fokus på det gode
barnearbeidet Siri driver, og f.eks. vedlikeholdsbehov i kapellet.
Ungdomsarbeid: Komiteen er usikker på behovet. Foreslår at ungdomsveileder i Gand kan
være tilstede i det eksisterende arbeidet i Julebygda TenIn og KRIK, for å bygge relasjoner.
Hva ønsker Komiteen at menighetsråd / stab skal bidra med?
Ta dette opp i neste komitémøte.
Menighetsrådet ber Komiteen om å:
- lage en visjon/plan for hvor menigheten vil i tiden fremover
- ha jevnlige komitemøter sammen med vikarprest, i Håvards fravær, og føre referat.
- være med og komme med forslag til utforming av mandat for komiteen, med antall møter pr
år, innhold i møteplan, og plan for gjennomføring av menighetsrådet strategiarbeid.

Gand menighetsråds vedtak
Saker tas til orientering
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Eventuelt
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