Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 31.01.2019

Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Per Andreas Harestad,
Tommy Volden, Arve Oftedal.
Fravær: Birger Lindtjørn, Svein Oddvar Netland.
Referent: Hanne Bolstad
Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 02/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
a) Dagens situasjon. Hanne informerte
b) Julebygda og Ganddalen menighet. Sølvi og Hanne/Astrid informerte
c) Fellesrådet. Ingenting nytt.
d) Samarbeid 2020. Ingenting nytt.
e) Strategiarbeid fremdrift. Astrid informerte om bibelsamlinger i vår-19
f) Disposisjonsfond for Gand menighetsråd. Venter på informasjon fra regnskapsfører.
g) Givertjeneste. Ny runde i givertjenestekampanjen i februar/mars. Søyle henges i gangen.
h) Eventuelt:
-

-

Valg 2019 – send navneforslag til Tommy Volden/Elin Gjerde Skoge/Birger Lindtjørn. Oddny informerte.
Fordeling av ressurser mellom Ganddalen og Gand. Geir innledet. Med dette som utgangspunkt ber MR om
at det lages en utredning/sak som redegjør for hvilke prinsipper for ressursfordeling mellom Gand menighet
og «nye Ganddalen menighet» som ble lagt til grunn ved etableringen av Ganddalen menighetsutvalg. I
tillegg ønsker MR i samme sak å få en redegjørelse for hvordan denne ressursfordelingen er i dag sammen
med en vurdering om dagens situasjon bør justeres. Sak opprettes senere i vår.

Info fra AU:
Ganddalen menighet inviteres til neste møte 7.mars, da de ikke kunne komme nå i januar.
Sak 03/19 Godkjenning av Årsmeldingen 2018
Vedtak: Årsmeldingen for 2018 godkjennes, med endringer som kom opp i møtet.
Sak 04/19 Budsjett for 2019
Vedtak: Budsjettet for 2019 godkjennes, med endringer som kom opp i møtet.
Sak 05/19 Invitere nye til menigheten (tidligere sak 43/18)
Vedtak: Informasjons-flyers godkjennes. Gjennomføringsplan: Flyers leveres på dørene i nye
byggefelt; dør-til-dør-aksjon mars-19. Levere flyers med menighetsblad nr.2 Sandved/Stangeland,
og til alle som er med på TOL-tiltak. Inspirasjonssamlinger for kirkevertene. Prestene oppfordrer
menigheten til å hilse på hverandre under gudstjenester. Legge nye flyers i våpenhuset i feb-19.
Sak 06/19 Besøk fra diakoni
Diakon Magne Bjåstad informerte om status og fremtidsplaner for diakonien i Gand.
Sak 07/19 Fratredelse fra Menighetsrådet
Vedtak: Oddmund Nordgård og Runar Lien trer ut av Menighetsrådet. Varamedlemmene Tommy
Volden og Arve Oftedal trer inn som faste medlem. Hanne oppdaterer Brønnøysundsregisteret.
Oddny Bilstad

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 07.03.2019

Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Per
Andreas Harestad, Tommy Volden, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland, Astrid Harbo
Besøk: Ludvig Bjerkreim til kl.19.00
Referent: Hanne Bolstad
Sak 08/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 09/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes, med tilleggsopplysninger under informasjonssak h, punkt 2 om
fordeling av ressurser mellom Ganddalen og Gand.
Informasjons- og debattsaker:
a) Dagens situasjon. Hanne informerte
b) Julebygda og Ganddalen menigheter. Ingenting nytt.
c) Fellesrådet. Geir informerte.
d) Samarbeid 2020. Geir, Ludvig og Hanne informerte.
e) Strategiarbeid fremdrift. Frivillighet og Credo-app. Bibeltimer.
f) Disposisjonsfond for Gand menighetsråd. Ingenting nytt.
g) Kirkevalget. Frist til 30. april å skaffe navn til nominasjonslisten.
h) Eventuelt:
- Prost Ludvig om kapellanstilling: Stillingen lyses ut i mars. Tilsetting 28.mai 2019.
- Prost Ludvig om 100% prestestilling i Ganddalen: Når menigheten kan garantere 50%
lønnsmidler, kan bispedømmerådet lyse ut 100% stilling.
- Oddny om kirkeringene: Ledelsen i Kirkeringsutvalget ønsker å ha ny julemesse i år. De
etterlyser enkeltpersoner som kan delta, og utfordrer MR til å bidra.
Vedtak i / info fra AU:
- Årsmøtet holdes tradisjon tro på Maria Budskapsdag, også kjent som søndag 24. mars.
- Sak om valg av målform i Julebygda blir holdt i Julebygda kapell søndag 16. juni.
- Våraksjonen Uke 14; gå på dørene i utvalgte boligfelt med brosjyre og invitere til kirka;
gudstjeneste og hverdagsaktiviteter. Komite: Oddny, Arve og Astrid.
Sak 10/19 Antenner på kirketårnet (Behandlet via e-post før møtet)
Vedtak: Det er ikke flertall i Menighetsrådet for å be om at antennene fjernes fra kirketårnet på
Gand kirke. Gand menighetsråd ber om at Fellesrådet avklarer tydelig hvem som er reell
beslutningstaker i denne saken; Menighetsrådet eller Kirkevergen. Historien tyder på at dette ikke
har vært tilstrekkelig avklart tidligere. Leiesummen bør økes, og det meste av leiesummen bør
tilfalle menigheten. Det må også presiseres om leietaker har ubegrenset adgang til å oppgradere
den teknologisk basestasjonen. Vedtaket oversendes Kirkevergen.
Sak 11/19 Økonomiplan
Vedtak: Gand menighetsråd ønsker å melde inn tre punkt til økonomiplanen:
1. Gand Menighetsråd støtter Fellesrådets forslag til økonomiplan, punkt 1 under Drift:
Opprettelse av nytt sokn og to nye stillinger
Begrunnelse: Ganddal er i vekst, ikke minst på grunn av Sørbø/Hove-utbyggingen. Gand sokn er i dag
nesten dobbelt så stort som neste sokn i Sandnes, og Stavanger bispedømme ønsker en deling av dagens
Gand sokn i Gand sokn og Ganddal sokn så snart det er midler til ny kirke. Begge soknene vil likevel være
av de største i Sandnes etter delingen. Dette vil kunne gi en økt satsing på å bygge sosial infrastruktur i de

nye utbyggingsområdene. Vi ber derfor om at kommunen avsetter midler, slik de gjorde ved etableringen
av Bogafjell sokn, med to stillinger til organist/daglig leder/barne- og ungdomsarbeider fra høsten 2019.

2. Gand menighetsråd støtter videre Fellesrådets forslag til økonomiplan, punkt 1 under
Investeringer: Kirkelig bygg i Ganddalen
Begrunnelse: Det har i mange år vært holdt gudstjenester på Lundehaugen skole i det som er gitt navnet
Ganddalen menighet, som er plantet ut fra Gand menighet. Nå når soknet deles, er det ekstra naturlig å
starte prosjekteringen av et kirkebygg på arealet som er regulert til kirkeformål på Sørbø/Hove. Ikke minst
på bakgrunn av planene om videre utbygging i området. Kirken er en viktig nettverksbygger i nye
boligområder, i sammen med idretten.
Det er stor fleksibilitet fra både menighet og fellesråd sin side med tanke på utforming av bygget og
eventuelt samarbeid for å dekke andre kommunale behov, gjennom bydelshus/idrettshall/barnehage eller
det som måtte være relevant i dette området. Det foreslås å bruke samme ordning som i Bogafjell, at
fellesrådet tar opp lån og får årlige tilskudd fra kommunen til å dekke låneutgiftene.
Presteboligen i Gand ble i sin tid bygget på dugnad med frivillige fra Gand menighet. En delegasjon fra
Gand har samtalt med ordføreren om at denne merverdien på omtrent 1,5 millioner kroner etter 50 % av
overskuddet av salget kan legges inn i budsjettet for prosjekteringen av ny kirke.

3. Gand menighetsråd ønsker å be om tilskudd til ferdigstillelse av parkeringsplass bak Gand
kirke. Asfaltering av 1135 kvm, 14+12m kantstein og 1 stk kum på området vil komme på kr
328 500,- eks mva ifølge pristilbud fra Byberg Hage og Anlegg, datert 8.mars 2019.
Gand Menighetsråd har selv bekostet et vakkert nytt steingjerde på grensen mot Sandved skole,
samt ryddet bort hekk og ugress langs grenden mot Sandved Barnehage. Gand Menighets
medlemmer har brukt utallige dugnadstimer i 2018 på vedlikehold av kirketomten.
Sandnes Kommune har selv brukt parkeringsplassen bak Gand kirke som gjennomfartsvei ved
arbeid både ved barnehagen og ved skolen, og Gand hadde selv store maskiner stående på plassen
ved utskifting av betongsøylene rundt kirken.
Parkeringsplassen er daglig i bruk, og har et skrikende behov for et mer stabilt underlag enn grus.
Sak 12/19 Disponering av mer-/mindreforbruk 2018
Vedtak: Den enkelte avdelings mer- eller mindreforbruk dekkes av/tilføres den enkelte avdelings
disposisjonsfond.
Sak 13/19 Besøk fra Ganddalen menighetsråd kl.19.30
Menighetsutvalget informerte om status, fremtidsplaner, økonomi og om hvilke behov de har fra
Menighetsrådet.
Oddny Bilstad

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 04.04.2019

Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Oddny Bilstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Per Andreas Harestad,
Tommy Volden, Arve Oftedal, Svein Oddvar Netland, Astrid Harbo.
Forfall: Dorthe Tronstad
Referent: Hanne Bolstad
Sak 14/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 15/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
i) Dagens situasjon. Hanne informerte
j) Julebygda og Ganddalen menigheter. Sølvi og Birger informerte
k) Fellesrådet, inkl. samarbeid 2020. Geir informerte
l) Strategiarbeid fremdrift. Astrid informerte
m) Disposisjonsfond for Gand menighetsråd. Hanne informerte
n) Kirkevalget. Valginfo til menighetsrådet. Oddny informerte
o) Parkeringsplassen. Informasjon om progresjon omkring parkeringsplassen
p) Vår-aksjonen. Dør-til-dør-aksjonen avlyses i denne omgang pga. manglende oppslutning.
q) Eventuelt
a. Grensejustering mellom Gand og Bogafjell. «Mikkelsbærstien 40 ligger i Gand sokn.
Grensen går ved dette boligfeltet. Her burde det trolig ha vært gjort et vedtak om
grensejustering mellom Gand og Bogafjell, men det har ikke blitt gjort. Det har blitt
gjort slike justeringer i grunnkretsene rundt dette boligfeltet, så det hadde trolig vært
naturlig å gjøre tilsvarende for soknegrensen. Det er i så fall Stavanger bispedømmeråd
som må vedta en slik endring.» (Fra Anders Backer-Grøndahl Eide, Seniorrådgiver i
Kirkerådet.)
Daglig leder får delegert myndighet fra Menighetsrådet til å videreformidle til Prosten
at Gand Menighetsråd støtter en slik grensejustering, og ber prosten ta saken videre til
Stavanger bispedømmeråd. Dette er nødvendig, for at beboere i Mikkelsbærstien skal
motta invitasjoner til TOL i Bogafjell.
b. Y’s men: Geir informerer om forslag til tiltak som kan skaffe inntekter til Gand Y’s
men sin klubbkasse, som de igjen gir videre til bl.a. menigheten: Gand Y’s men har
ønsker om å ta oppdrag for Sykevakten og gi pensjonistlønnen og kjøregodtgjørelsen
til klubbkassen.
c. Mobilantenner på kirketårnet: Oddny informerte årsmøtet om menighetsrådets nylige
vedtak om å la antennene bli værende, til tross for at kontrakten med Ice.net (tidl.
Network Norway) går ut 1.april i år. Innvendinger fra menigheten:
- Noen mener antennene utgjør en strålefare, og at oppgradering til 5G vil være enda
farligere. Andre mener antennene ikke utgjør strålefare.
- Estetikk ble diskutert, og det ble foreslått at Bispedømmerådet eller Kirkerådet
kommer med en prinsipiell uttalelse om kirkebygg i det hele tatt skal brukes som
mobilantenne-tårn.
- Økonomi ble nevnt. Menighetsrådet får 15.000kr årlig, imens Fellesrådet får om
lag 23.000kr. Menighetsrådet har bedt om at avtalen reforhandles, og at beløpet for
hele avtalen forhøyes. I tillegg ber Menighetsrådet om at det meste av leiesummen
tilfaller menigheten.
Geir tar med seg synspunktene til Fellesrådet når saken skal opp der i uke 15.

Vedtak i / info fra AU:
Kirkevalget 2019 – Tidsfrister
Sak 16/19 Kvartalsrapport
Vedtak: Regnskapstall for første kvartal tas til orientering.
Sak 17/19 Endring av sammensetning av menighetsrådet
Vedtak: Menighetsrådet finner ikke grunnlag for å endre antall menighetsrådsmedlemmer før
kirkevalget 2019.
Sak 18/19 Besøk fra SMAK
Vedlegg: Notater fra besøket.
Etter arrangementet med Ingvard Wilhelmsen i 2018 gikk SMAK med stort overskudd, og
overførte 25.000kr til Menighetsrådets disposisjonsfond. Leiv Balle og Lars Martin Østerholt kom
for å informere om SMAK sitt arbeid i året som gikk, og hvilke planer de har for tiden fremover.

Oddny Bilstad

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 09.05.2019
Møtetid: 18:00
Møtested: Undervisningsrom
Tilstede: Oddny Bilstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Birger Lindtjørn, Per Andreas Harestad,
Tommy Volden, Astrid Harbo, Dorthe Tronstad, Oddmund Nordgård.
Vara: Arve Oftedal
Referent: Hanne Bolstad
Sak 19/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 20/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
r) Dagens situasjon. Hanne informerte
s) Julebygda og Ganddalen menigheter. Ingenting å informere om.
Kirkebyggkomiteen Ganddalen: Har vært i positivt møte med Bydelsutvalget.
t) Fellesrådet. Geir informerte.
u) Samarbeid 2020. Oddmund informerte.

v) Strategiarbeid. Mer Bibel – Astrid og Oddmund informerte.
w) Givertjeneste. Fokus på givertjeneste etter gudstjenesten 26. mai.
Sak 21/19 Menighetsmøte med valg av liturgisk målføre
Vedtak: Menighetsrådet kaller inn til menighetsmøte i Julebygda 16. juni.
Tekst på stemmeseddelen:
Målføret skal brukes ved opplesing av liturgiske tekster i gudstjenester, vielser og gravferder.
Menigheten bes ta stilling til følgende to valg:
(Sett ring)
1. Liturgien i Julebygda kapell skal leses på
Nynorsk
Bokmål
2. Liturgien i skolegudstjenester følger
målføret til skolen
målføret til kapellet
Forslag til gjennomføring:
MR-leder Oddny og Julebygda-representant Sølvi deltar i menighetsmøtet som møteleder og
referent.
Avstemmingen finner sted i gudstjenesten, eller i våpenhuset like etter gudstjenesten.
Kapellan Kristine eller DL Hanne deltar sammen med Oddny og Sølvi som tellekorps.
Sak 22/19 Uttalelse til ansettelse av kapellan i Gand sokn
Vedtak: Uttalelse fra Gand menighetsråd:
Menighetsrådet har enstemmig ønsket følgende rangering til stillingen som kapellan i Gand sokn:
1. Håvard Høie
2. Vebjørn Sagedal
Sak 23/19 Kirkevalget 2019
Vedtak:
- Listeforslag godkjennes.
1
Arve Oftedal
2
Ragnhild Mestad
3
Thomas Gardum
4
Hilde Seglem
5
Tormod Rossavik
6
Astrid Falck Olsen
7
Arne Jonassen
8
Ole Tørring
9
Estelle Pettersen
10
Judith Berdinessen
11
Erlend Mjølsnes
12
Kjetil Tjessem
13
Brage Martin Norbakken
- Det åpnes ikke for supplerende nominasjon.
•

•

Menighetsrådsmedlem Geir Mykletun ønsker følgende protokolltilførsel: «Det foreligger ingen
konkret dokumentasjon på at MR ikke kan vedta å åpne for tilleggssupplering selv om valglisten er
fulltallig. Manglende saksopplysninger på dette punktet kan ha medført saksbehandlingen kan ha
skjedd på feil premisser.»
AU har sjekket med jurist i Kirkerådet, og konklusjonen derfra er tydelig; supplerende nominasjon
er kun er tilgjengelig dersom nominasjonskomiteens liste ikke er fulltallig.

- Tid og sted for forhåndsstemmer og for valgting godkjennes.
•
•
•

Valgting; fire valglokaler mandag 9. september mellom kl. 09.00-21.00.
Valglokaler; 3 pers x 2 økter på Sandved skole, Malmheim skole og Sørbøhallen,
samt 2 pers x 2 økter på Smeaheia skole i samarbeid med Sandnes menighet.
Forhåndsstemmer; Disse mottas på Sandnes Kirkelige Felleskontor frem til fredag 6. september,
og etter gudstjenesten i Gand kirke søndag 8. september.

- Stemmestyret bestående av menighetsrådsmedlemmer og stab vedtas.
•
•
•
•
•

Hvem: Stemmestyret er valgfunksjonærer som er tilstede i valglokalene.
Alle i Menighetsråd og stab er stemmestyret i Gand sokn. (11+12 pers)
Fortrinnsvis stab på dagtid, og menighetsråd på ettermiddag/kveld.
Antall: På valgdagen mandag 9. september er det tre personer per vakt per valglokale.
Fordelt på fire lokaler trenger vi 22 personer. (3+3+3+2) x2
Tid: Første vakt er fra 09.00-15.00. Andre vakt er fra 15.00-21.00 (+ klargjøring / opprydding)
Mat: Stemmestyret får servert mat mandag 9.sept. Frokost kl.9, middag kl.14 og kvelds kl. 19.
Søndag 8. september etter gudstjenesten trengs det i tillegg tre personer.

Sak 24/19 Fordeling av ansatt-ressurser i soknet
Vedtak: Saken utsettes, og sendes på høring til Ganddalen menighetsutvalg.
Sak 25/19 Besøk fra Knif regnskap
Oppdragsansvarlig fra Knif Regnskap, Åge Mathiassen besøkte rådsmøtet for å forklare begrep
som resultat, regnskap og disposisjonsfond. Menighetsrådet hadde sendt inn spørsmål på forhånd,
som Åge forsøkte å svare på.
Sak 26/19 Kvartalsrapport
Vedtak: Regnskapstall for første kvartal tas til orientering.
Sak 27/19 Stillingsutlysning til 100% menighetsprest i Ganddalen
Vedtak: Menighetsrådet i Gand støtter Ganddalen Menighetsutvalg sitt ønske om å lyse ut 100%
stilling som menighetsprest i Ganddalen, finansiert av menighetens givertjeneste, og søker
prost/fellesråd om støtte til å opprette stillingen.
Sak 28/19 Tiltredelse i Menighetsrådet
Vedtak: Oddmund Nordgård er på ny innmeldt i DNK og trer derfor inn i Menighetsrådet etter
kort tids fravær. Følgelig blir Tommy Volden 1.vara, Arve Oftedal 2.vara, Svein Oddvar Netland
3.vara og Øystein Lemvik 4.vara.
Oddny Bilstad

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 13.06.2019
Møtetid: 18:00
Møtested: Undervisningsrom
Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Astrid Harbo, Per
Andreas Harestad, Tommy Volden. Vara: Arve Oftedal, Øystein Lemvik.
Ref: Hanne Bolstad
Forfall: Oddmund Nordgård, Birger Lindtjørn

Sak 29/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 30/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
x) Dagens situasjon. Hanne informerte
y) Julebygda og Ganddalen menigheter. Sølvi og Hanne informerte
z) Fellesrådet og Samarbeid 2020. Geir informerte
æ) Strategiarbeid.
a. Info om revidert diakoniplan, både lokal og regional.
b. Vi gjennomgikk strategi og tiltaksplan.
c. Dør-til-dør aksjon; AU organiserer utdeling av brosjyrer i postkasser i august, med
invitasjon til kickoff-gudstjeneste 18.8 og familieweekend 6.-8.sept. i nyetablerte
områder på Sandved.
ø) Givertjeneste.
å) Eventuelt
a. Informasjon etter møte angående barne- og familiearbeidet. Erlend Rørvik deltok.
Vedtak i / info fra AU:
- Misjonsprosjekt i Tyrkia fornyes ett år, og nytt MR oppfordres til å sette ned et
misjonsutvalg som undersøker mulighet for å fornye avtalen med Stefanusalliansen i 2020,
elle starte et nytt misjonsprosjekt, fortrinnsvis da med en SMM-organisasjon (samarbeid
menighet misjon)
Sak 24/19 Fordeling av ansatt-ressurser i soknet (Utsatt fra forrige møte)
Vedtak:
- Kantor deltar på 2 gudstjenester pr semester i Ganddalen. Kan godt komme med et kor.
Vikar settes inn i Gand kirke de aktuelle søndagene.
- Diakon bør delta på 2 gudstjenester pr semester i Ganddalen.
- Menighetspedagog bør fortsette med 20 % knyttet til konfirmanter i Ganddalen, uavhengig
av stillingsstørrelsen til presten.
- Prest i Ganddalen bør fortsette med kontorplass i Gand kirke, og deltar på Pølsesang.
- Soknepresten har gudstjenester i Ganddalen om lag 2 ganger pr semester.
- Koordinering av frivillige i gudstjenesten ligger til prestens stilling.
- Kateket og Menighetspedagog arbeider med TOL i Ganddalen, i tillegg til Gand.
- Ikke aktuelt med egne ressurser til ungdomsarbeid, så lenge konfirmantopplegget foregår i
samarbeid med ByMenigheten. Konfirmantene inviteres til ulike arrangement flere steder.
- Daglig leder deltar på menighetsutvalgsmøter ved behov.

Sak 31/19 Kirkevalget 2019

Tidsfrist

Hva

Utføres av:

Behandles i MR:

15. 6

Bestemme om det skal bli adgang til at velgerne
kan avgi stemme i alle soknene i Sandnes.
Planlegge organisering og gjennomføring av
valgting
Planlegge organisering og gjennomføring av
opptelling
Bestemme antall – og skrive ut – stemmesedler

Menighetsråde
t
Menighetsråde
t
Menighetsråde
t
Kirkerådet /
DL / MR
Menighetsråde
t

Vedtak

DL

Info

Siste frist for å kunngjøre tid og sted for valg og
forhåndsstemmer
Rekruttere og lære opp valgfunksjonærer, både
til valgdagene og til opptelling.
Legge ut manntall til offentlig ettersyn

DL

Info

DL / MR

Info

DL

Info

Periode for forhåndsstemming

Fellesrådet

Info

Frist for forhåndsstemming i annet sokn enn der
man bor, og på institusjoner

Velgere

Info

6. 9
6. 9
Senest
10. 8
Senest
10. 8
10. august
10. august
6.
september
10.aug –
2. sept
10.aug –
2. sept
2.
september

Planlegge tid og sted for mottak av
forhåndsstemmer, samt oppnevne
stemmemottakere til dette.
Siste frist for å trykke opp stemmesedler

Vedtak
Vedtak
Vedtak
Vedtak

Vedtak:
- Det gis adgang til at velgere kan avgi stemme i alle soknene i Sandnes.
Daglig leder undersøker om dette vedtaket er likt som de andre soknene i Sandnes, og informerer
MR etterpå.
- Valgting i de ulike valglokalene mandag 9. september ble vedtatt i forrige møte.
- Valgting i kirken etter gudstjenesten søndag 8. september består av AU (daglig leder,
Menighetsrådsleder og nestleder, samt den aktuelle søndagens prest).
- Opptelling gjennomføres av Menighetsrådet sammen med Daglig leder etter kl. 21.00 i
undervisningsrommet.
- Forhåndsstemmer mottas på felleskontoret i Storgata på angitte klokkeslett. Info om disse står på
valgkortene.
- Antallet stemmesedler som trykkes opp blir litt flere enn ved forrige valg.
- Daglig leder sørger for å trykke opp stemmesedler, kunngjør tid og sted for valg og
forhåndsstemmer, samt legger ut manntall til offentlig ettersyn.
- Menighetsråd og daglig leder sørger for å sette seg inn i reglene for hva som skjer i valget.
Sak 32/19 Mandat «Møtepunkt»
Saken utsettes til neste møte pga mangel på tid.
Sak 33/19 Form på gudstjenesten
Diskusjonssak angående form på gudstjenesten for å sørge for å opprettholde eller øke antall
deltakere på søndagsgudstjenestene i Gand. Punkter som må fokuseres på, for å lykkes med dette:
-

Fokus på barnefamilier
Variere uttrykket på gudstjenestene, både med voksenfokus, barnefokus, etc, samt variert musikk
Lage et gudstjenesteutvalg med eldre, unge, folk som både går og ikke går i Gand til vanlig

Sak 34/19 Reduksjon av utgifter
Vedtak: Gand menighetsråd fortsetter prosessen med å redusere utgifter, og har samtidig fokus på
å øke givertjenesten.
Oddny Bilstad

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 29.08.2019

Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Geir Mykletun, Sølvi Vigesdal, Oddmund Nordgård,
Birger Lindtjørn, Astrid Harbo, Per Andreas Harestad, Tommy Volden. Ref: Hanne Bolstad
Sak 35/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes
Sak 36/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
aa) Dagens situasjon. Hanne informerte
bb) Julebygda og Ganddalen menigheter. Sølvi og Birger informerte
cc) Fellesrådet. Geir informerte
dd) Strategiarbeid. Hanne og Oddny informerte om Diakonikomité og Postkasse-aksjon.
ee) Oppdatering om givertjeneste. Hanne informerte
ff) Kirkevalg. Hanne og Oddny informerte
gg) Eventuelt. Astrid informerte. Se sak 42/19.
Vedtak i / info fra AU:
- Christoffer Owe var med i intervju med menighetsprest fredag 23. august.
Ganddalen MU sendte sin innstilling til MR før kveldens møte. Se sak 41/19.
Sak 32/19 Mandat «Møtepunkt» (Utsatt fra forrige møte)
Vedtak: Mandat for Møtepunkt renskrives av daglig leder og AU, basert på tekst fra Bengt/Catti
og de kommentarer som kom frem i MR-møtet.
Sak 37/19 Brakker på kirketomten Sørbø/Hove
Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positive til å etablere seg på kirketomten med gratis
brakkebygg fra kommunen. Forutsetter at Kirkevergen/Fellesrådet har byggherreansvar.
Kostnadene er foreløpig uklare, men signaleffekten dette vil ha er en viktig investering for
menigheten.
Sak 38/19 Strategiarbeid; Mer Bibel - en informasjonssak
Vedtak: Menighetsrådet stiller seg positive til forslaget fra Jostein Idland om en mini-bibelskole,
eller Bibeltimer på dagtid, og tar informasjonen til orientering. Nytt MR og stab jobber videre
sammen med Jostein for å sette sammen en komite som får mandat til å arrangere en slik minibibelskole.
Sak 39/19 Redskapsskjul i atriet
Vedtak: Menighetsrådet bevilger midler til å bygge redskapsskjul, og ber vedlikeholdsutvalget om
å gjennomføre prosjektet høsten 2019. Forespeilet pris er +/- 6000kr.
Sak 40/19 Utgifter til kirkemusikk
Vedtak: 20% av innsamlet kollekt på 1. juledag og 1. påskedag skal gå til egen menighet, og 80%
går til menighetens misjonsprosjekt. Dette for å dekke inn noen av musikerutgifter på disse to festgudstjenestene, med virkning fra julen 2019. Det skal informeres på gudstjenestene om at offeret
går til Menighetens Misjonsprosjekt og til Menighetens Musikkarbeid.

Sak 41/19 Uttalelse om ansettelse av prest i Ganddalen
Vedtak: Uttalelse fra Gand menighetsråd: Menighetsrådet støtter uttalelse fra Ganddalen
Menighetsutvalg, og har enstemmig ønsket følgende rangering til stillingen som kapellan i Gand
sokn:
1. Nadine Vaagen
2. Yngvar Nilsen
3. Ragnhild Fasseland
Sak 42/19 Familiekirkens søknad om støtte
Vedtak: Menighetsrådet takker høflig nei til søknad fra Familiekirken om støtte til inventar i ny
menighetssal på Ganddal. Fremtidig engasjement angående bruk av Familiekirkens lokaler må gå
gjennom Ganddalen menighet.
Menighetsrådet evaluerer muntlig sin rolle gjennom denne perioden,
og takker for seg etter fire gode år.
Avtroppende menighetsrådsleder Oddny noterte ned hva nytt menighetsråd bør huske på.
Sak 43/19 Godkjenning av møtebok
Vedtak: Møtebok for dette møtet ble godkjent via mail av avtroppende menighetsråd.

Oddny Bilstad
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 31.10.2019

Møtetid: 18:00

Møtested: Undervisningsrom

Tilstede: Oddny Bilstad, Dorthe Tronstad, Astrid Harbo, Thomas Gardum, Arve Oftedal,
Ole Tørring, Brage Martin Norbakken, Kjetil Tjessem, Tormod G. Rossavik, Astrid Falck Olsen
Varamedlemmer: Hilde Seglem, Erlend Mjølsnes, Arne Jonassen, Judith Berdinessen,
Forfall: Ragnhild Mestad, Estelle Pettersen
Ref: Hanne Bolstad
Både faste medlemmer og alle varamedlemmer møter denne gang, for å bli kjent med hverandre.
Sak 44/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 45/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok ble godkjent av avtroppende menighetsråd.
Informasjons- og debattsaker:
hh) Dagens situasjon. Hanne informerte.
ii) Nytt fra Fellesrådet, Julebygda og Ganddalen menigheter.
jj) Status Strategiarbeid. Oddny informerte.

kk) Økonomi / Givertjeneste. Hanne informerte.
ll) Eventuelt. Bli-kjent runde.
Vedtak i / info fra AU:
- I første møte velges leder, nestleder og fellesrådsrepresentant samt vara.
- Rådsmedlemmene oppfordres også til å være menighetens kontaktperson i andre
organisasjoner vi samarbeider med, som f.eks. Kirkens Nødhjelp og Kirkens SOS.
Sak 46/19 Konstituering av Menighetsrådet
Vedtak:
Arve Oftedal ble enstemmig valgt til leder, og Astrid Falck-Olsen ble enstemmig valgt til
nestleder i Gand menighetsråd.
Ole Tørring ble valgt til Gand menighetsråds representant i Sandnes kirkelige fellesråd og
Tormod G. Rossavik vararepresentant.
Brage Martin Norbakken og Thomas Gardum utpekes som menighetsrådets representanter i
menighetsutvalgene i henholdsvis Julebygda og Ganddalen.
Sak 47/19 Kristuskransen
Vedtak: Menighetsrådet ber Vedlikeholdsutvalget om å utbedre Kristuskransen, og å bygge en
hylle hvor man kan sette kor-trappene under.
Sak 48/19 Finansiering av ferdigstilling av bygg mellom kirke og kontor
Vedtak: Gand menighetsråd vedtar å bruke dugnadspengene etter søyleutskiftingen 300.000kr til å
finansiere mellombygg, forutsatt at Fellesrådet betaler for resten.
Sak 49/19 Stillingsstørrelse Tracy Rishton
Vedtak: Gand menighetsråd i samråd med Ganddalen menighetsutvalg tilbyr Tracy 80% stilling,
finansiert med 30% fra Ganddalen menighet og 50% fra Stavanger bispedømmeråd.
Arve Oftedal
Menighetsrådsleder

Hanne Bolstad
Daglig leder

Møtebok fra møte i Gand menighetsråd
Møtedato: 05.12.2019

Møtetid: 18:30

Møtested: Hos Arve

Tilstede: Astrid Harbo, Thomas Gardum, Arve Oftedal, Ole Tørring, Brage Martin Norbakken,
Astrid Falck Olsen
Vara: Hilde Seglem, Erlend Mjølsnes.
Referent: Hanne Bolstad
Forfall: Ragnhild Mestad, Kjetil Tjessem, Tormod G. Rossavik.
Vara, ikke innkalt: Arne Jonassen, Judith Berdinessen, Estelle Pettersen.
Sak 50/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Sak 51/19 Godkjenning av forrige møtebok
Vedtak: Møtebok godkjennes.
Informasjons- og debattsaker:
mm)
Dagens situasjon. Hanne informerer.
nn) Nytt fra Fellesrådet. Ole informerte.

oo) Informasjon fra Julebygda og Ganddalen. Brage Martin og Thomas informerte.
pp) Eventuelt.
a. Offer via SMS utgår. Hanne avslutter kontrakten med Sendega/Strex.
b. Strategiarbeid blir fast punkt hvert møte.
Vedtak i / info fra AU:
- Lønnsjustering Ungdomsarbeider
Vedtak: Sander H Vastvedt sin stilling endres til ungdomsarbeider 50%, i stedet for
ettåring på fjerde året, og lønn justeres til lønnsgruppe 1 med virkning fra 1. nov-19.
Lønn dekkes av Menighetsrådet / Trosopplæring, med fordelingsnøkkel 60/40.
- Ettåring 2020-2021
Vedtak: AU ber Catti tilsette ettåringer tilsvarende 100%, med arbeidsoppgaver innen
kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid.
Årlig kostnad for 100% ettåring er om lag 74.000kr + sosiale kostnader.
- Sykkelparkering foran kirken
Vedtak: AU ber vedlikeholdsutvalget utarbeide et forslag til sykkelparkering ved
hovedinngangen foran kirken, med ulike løsninger for utforming og forespeilet kostnad.
Sak 52/19 Strategiarbeid
Rådsmedlemmene gikk gjennom den eksisterende strategiplanen, og kommer tilbake til saken i
senere møter.
Tiltak som har fungert godt; Bibeltimer. Bønnearbeidet. Inspirasjonskvelder.
Et nytt tiltak kan som kan prøves og som passer eksisterende mål, er bibelstudie på nett.
Menighetsrådet ønsker å ha økt fokus på evangelisering, trosfrihet og å ha arrangement med fokus
på å styrke medlemmenes trostrygghet.

Sak 53/19 Representanter i de ulike utvalgene
Vedtak: Medlemmene i Gand menighetsråd fordeles på de ulike utvalg slik:
Eksisterende utvalg:
Diakoni - Ragnhild Mestad sammen med diakon.
Trosopplæring – Ole Tørring fortsetter her.
Barne- og ungdomskomité - Brage Martin sammen med eksisterende komite.
Menighetsblad - Tormod G. Rossavik bes om å bli med som ressurs.
Vedlikehold – Tharald Brekne, Olav Friestad, Egil Eide, Svend-Erik Fjordholm, Audun Stokka.
Menighetsrådet ønsker å revitalisere:
Musikk- og kultur - Astrid F-O, og f.eks. kantor, SMAK, kor-rep’er?
Misjon - Hilde Seglem, sammen med soknepresten m.fl.
Gudstjeneste - Arve Oftedal, prester, kantor, og f.eks. Astrid Myklatun, Erik Dale, Erlend Rørvik?
Oppstart av et evangeliseringsutvalg utsettes, men evangelisering legges inn under strategiarbeid.
Sak 54/19 Mandat til å finne løsninger for opprusting av atriet
Vedtak: Odd Sverre Arnøy gis mandat til å undersøke muligheter for å pusse opp atriet, og bes om
å komme til menighetsrådet 20. februar med forslag til utforming og finansiering.
Arnøy blir samtidig bedt om å i løpet av våren se på løsninger for å utvide hovedkjøkkenet.
Sak 55/19 Møteplan for 2020
Vedtak: Møteplan for Menighetsrådet i 2020 vedtas.
Sak 56/19 Offerliste for 2020

Vedtak: Offerliste for 2020 vedtas med de tillegg som kom frem i møtet: Fire søndager i 2020 står
ledig; Damaris og Internasjonal café legges til to av disse. De siste to ledige søndagene står
åpne/egen menighet, i påvente av andre aktuelle offersøknader som kan komme inn.
Sak 57/19 Budsjett
Vedtak: Budsjett for Gand Menighetsråd 2020 vedtas.
Sak 58/19 Hastesak via mail: Disposisjonsfond i Gand sokn
Vedtak: Gand menighetsråd reduserer antall disposisjonsfond i soknet.
De følgende disposisjonsfondene opprettes:
- Gand Menighetsråd
Innbefatter alle avdelinger i Gand menighet
- Ganddalen Menighet
Innbefatter Ganddalen menighet, Søndagsskolen i Ganddalen og Pølsesang
- Julebygda Menighet
Innbefatter Julebygda kapell og Stjernekoret

Arve Oftedal

Hanne Bolstad

Menighetsrådsleder

Daglig leder

