
 

DEN NORSKE KIRKE 
Gand menighetsråd 

  
 

1 
 

Møteprotokoll  
Gand menighetsråd 
 

Møtedato: 13.01.2022 kl. 18:30 
Møtested: Teams - Digitalt møte 
Arkivsak: 19/01049 
  
Til stede:  Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Kjetil Tjessem, 

Thomas Gardum, Tormod Rossavik, Ole Tørring, Ragnhild 
Mestad, Hilde Seglem 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Erlend Mjølsnes 

  
Forfall:   
  
Andre: Kirkeverge Andreas E. Eidsaa Jr for sak 4/22 angående budsjett, 

spesielt knyttet til atrium og kjøkken 
  
Protokollfører: Hanne Bolstad 
  
 
 
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 

Godkjenning av protokoll 

2/22 Godkjenning av møtebok fra 4. november 2021 2 

Saker til behandling 

3/22 Strategiplan, tredje og siste punkt. 3 
4/22 Innspill til budsjett for 2022 3 
5/22 Oppdatert mandat for Ganddalen Menighetsutvalg 4 

Orienteringssaker 

6/22 Informasjons- og debattsaker 4 

Eventuelt 

   
 
Sandnes, 15.06.2022 
 
Arve Oftedal 
Menighetsrådsleder 

Hanne Bolstad 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 13.01.2022 1/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Saksliste og innkalling godkjennes.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Saksliste og innkalling godkjennes. 
 

[Lagre vedtak]  

 
Godkjenning av protokoll 

2/22 Godkjenning av møtebok fra 4. november 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 13.01.2022 2/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtebok fra 4.november godkjennes.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Møtebok fra 4.november godkjennes. 
 

[Lagre vedtak]  
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Saker til behandling 

3/22 Strategiplan, tredje og siste punkt. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 13.01.2022 3/22 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Menighetsrådet kommer med forslag til hvilke tiltak som skal stå i strategiplanen, og 
få fokus i årene fremover. Når forslagene er på plass i strategiplanen anses 
strategiplanen som ferdig og vedtatt, og må nå etterleves av alle i råd, stab og 
menighet.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Menighetsrådet vedtar å ta en ny runde med strategiplan-dokumentet. Astrid og 
Hanne vurderer ny ordformulering før neste rådsmøte i februar.  
 

[Lagre vedtak]  

 

4/22 Innspill til budsjett for 2022 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 13.01.2022 4/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Innspill til budsjett for Gand menighetsråd.  
Endelig budsjett vedtas (via mailkorrespondanse?) etter møtet.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Innspill til budsjett for Gand menighetsråd.  
Endelig budsjett vedtas i neste møte i februar.  
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[Lagre vedtak]  

 

5/22 Oppdatert mandat for Ganddalen Menighetsutvalg 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 13.01.2022 5/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Menighetsrådet vedtar mandat for Ganddalen menighetsutvalg.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Menighetsrådet vedtar revidert mandat for Ganddalen menighetsutvalg. 

[Lagre vedtak]  

 
Orienteringssaker 

6/22 Informasjons- og debattsaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 13.01.2022 6/22 

 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

- Informasjon fra daglig leder om dagens situasjon 
- Informasjon fra representant i fellesrådet 
- Informasjon fra representantene i Ganddalen Menighetsutvalg og 

Julebygda Menighetskomité 
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- Informasjon fra sokneprest om julens gudstjenester, og om 
gudstjenester fremover. 
 

- Siste nytt om kjøkken og atrium. 
 

- Informasjon fra Ragnhild Mestad om Kisp og Mellomkirkelig råd. 
 

- Besøk fra kirkeverge Andreas Eidsaa Jr.  
Andreas er åpen for spørsmål angående økonomi, regnskap og 
budsjett, spesielt med tanke på de kommende investeringene 
knyttet til kjøkken og atrium.  
Lothe Solutions kan bes om å skaffe oversikt over kostnader.  
Be noen i menigheten om å ta et lån hos dem. 
Midlene til kjøkken finnes, men er i stor grad fordelt ut på 
avdelingene.  

 

[Lagre vedtak]  

 

 
Eventuelt 

Menighetsrådet ber representant i fellesrådet om å ta opp i fellesrådet ønsket om å 
lage en plan for utbedring av parkeringsplassen til Gand kirke.  
 
 
 

Møteprotokoll  
Gand menighetsråd 
 

Møtedato: 17.02.2022 kl. 18:30 
Møtested: Undervisningsrom, Gand kirke 
Arkivsak: 19/01049 
  
Til stede:  Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Ragnhild Mestad, 

Thomas Gardum 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Erlend Mjølsnes, Arne Jonassen, Estelle Pettersen, Judith 
Berdinessen 

  
Forfall:  Ole Tørring, Tormod G Rossavik, Kjetil Tjessem, Hilde Seglem 
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Andre: Besøk 19.00-19.30: TOL-team Margrete Haualand, Siri U Chancy, 
Ruth Bråtveit, David O Stige. 

  
Protokollfører: Hanne Bolstad 
  
SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

7/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 6 

Godkjenning av protokoll 

8/22 Godkjenning  av møtebok fra 13. januar. 7 

Saker til behandling 

9/22 Deltakelse på VÅR DAG 12.juni 7 
10/22 Strategiplan ferdigstilles 8 
11/22 Godkjenning av årsmelding for Gand menighetsråd 8 
12/22 Foreløpig behandling av årsregnskap for 2021 8 

13/22 
Fra Fellesrådet: Innspill fra menighetene til økonomiplan 2023-
2026 

10 

Orienteringssaker 

14/22 Informasjons- og debattsaker 10 

Eventuelt 

   
Sandnes, 15.06.2022 
 
Arve Oftedal 
 

Hanne Bolstad 
Sekretær 
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

7/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 7/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Innkalling og saksliste godkjennes. 
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Godkjenning av protokoll 

8/22 Godkjenning  av møtebok fra 13. januar. 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 8/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Møtebok fra 13. januar godkjennes.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Møtebok fra 13. januar godkjennes. 
 
Saker til behandling 

9/22 Deltakelse på VÅR DAG 12.juni 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 9/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Menighetsrådet støtter markering av Vår Dag i frivillighetens år 12. juni ved å feire 
fellesgudstjeneste sammen med resten av Sandnes utendørs på Ruten, og forplikter 
seg til å støtte prosjektet økonomisk sammen med de andre deltakende menigheter.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Menighetsrådet støtter markering av Vår Dag i frivillighetens år 12. juni ved å feire 
fellesgudstjeneste sammen med resten av Sandnes utendørs på Ruten, og forplikter 
seg til å støtte prosjektet økonomisk sammen med de andre deltakende menigheter. 
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10/22 Strategiplan ferdigstilles 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 10/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Strategiplanen ferdigstilles og vedtas.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Strategiplanen ferdigstilles og vedtas. 
 

 

11/22 Godkjenning av årsmelding for Gand menighetsråd 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 11/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Årsmelding for Gand menighetsråd godkjennes.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Årsmelding for Gand menighetsråd godkjennes. 
 

 

12/22 Foreløpig behandling av årsregnskap for 2021 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 12/22 

 
Forslag til vedtak 
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Årsregnskap for 2021 tas til orientering.  
 
Møtebehandling 

Sum Driftsinntekter: 6 068 931 
- Sum Driftsutgifter:       5 102 483 

+     Renteinntekter:           15 772 
 

= ÅRSRESULTAT:         982 220 
 
Dette årsresultatet er fordelt slik:  
 
Gand menighet sine avdelingskontoer utgjør -93 333kr  
(200,201,211,221,222,229,240,242,243,244,245,246,262,263,265: Menighetsråd, 
menighetsblad, barn, ungdom og familie, kor og musikk, diakoni-arbeid) 
  
Ganddalen menighet sine avdelingskontoer utgjør 354 803kr  
(230 Ganddalen menighet, 231 Søndagsskole, 232 Pølsesang, 234 
Menighetssenter) 
  
Julebygda menighet sine avdelingskontoer utgjør 38 728kr  
281 Julebygda kapell, 285 Stjernekoret 
  
Trosopplæringen (Felles i soknet) utgjør -40 160kr  
269 Trosopplæringen, 271 Konfirmant, 296 Babysang 
 
Gaver til kjøkken-prosjektet (206) utgjør 100 183kr 
  
Gaver til atrium-prosjektet (207) utgjør 622 000kr.  
 
 
 
Vedtak  

 
Vedtak | 
Årsregnskap for 2021 tas til orientering.  
 
Vedtak || 
Budsjettarbeid settes på møteplan for august 2022, for å se på behov for å revidere 
årsbudsjettet.  
 
Vedtak ||| 
Merforbruk i Gand sine avdelingskontoer dekkes av disposisjonsfond for Gand 
menighet.  
Mindreforbruket til Ganddalen sine avdelingskontoer settes inn på disposisjonsfond 
for Ganddalen menighet. 
Mindreforbruket til Julebygda sine avdelingskontoer settes inn på disposisjonsfond 
for Julebygda menighet. 
Merforbruk i Trosopplæringen dekkes av disposisjonsfond for Gand menighet.  
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Mindreforbruket til Atrium-prosjektet settes inn på eget bundet fond for atrium-
prosjektet. 
Mindreforbruket til Kjøkken-prosjektet settes inn på disposisjonsfond for Gand 
menighet.  
 
 

 

13/22 Fra Fellesrådet: Innspill fra menighetene til økonomiplan 
2023-2026 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 13/22 

 
 
Forslag til vedtak 
 
Gand menighetsråd vedtar å sende sine innspill til økonomiplanen til fellesrådet 
innen onsdag 23. mars.  
 
Møtebehandling 

 
Vedtak  

Gand menighetsråd sender sine innspill til økonomiplanen til fellesrådet: 
Gand menighetsråd ønsker midler til opprettelse av to stillinger i Ganddalen sokn fra 
høsten 2023.  

 

 
Orienteringssaker 

14/22 Informasjons- og debattsaker 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 17.02.2022 14/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Møtebehandling 

Vedtak 
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- Dagens situasjon – Hanne / Astrid informerer 
- Informasjon fra Ganddalen menighet – Thomas informerer 
- Informasjon fra fellesrådet – Astrid informerer 
- Ros fra bruker av Petrus – Mail er sendt ut 
- Statistikktall fra 2021 – Mail er sendt ut 
- Kjøkkenutvidelse; Tegninger er godkjent. Hva nå? – Hanne/Arve informerer. 
- Besøk fra TOL – Se notater lengre nede 

 

 
Besøk fra Trosopplæringen (TOL) kl. 19.00:  
 
Informasjon om dagens situasjon i de tre menighetene, konfirmasjonsarbeidet, gleder 
og utfordringer. Trosopplæringsplanen sendes til info via mail fredag 11. februar. 
 
Notater fra TOL-besøket. Presentasjon av både rådet og TOL-teamet.  
 
Margrete:  
Konfirmasjonsarbeid: Julebygda og Gand har felles opplegg. Ganddalen har eget.  
Gand+Julebygda = 70% deltakerprosent. Forrige år: 92 invitasjoner sendt ut og 76 
konfirmanter påmeldt.  
Fellesundervisning, gudstjenester og interessegrupper.  
Årsplaner for hver interessegruppe, som er til god hjelp for konfirmantfamilien.  
«Ofte stilte spørsmål».  
Evaluering: Deles ut på konfirmantfesten (familiesamling før selve konfirmasjonen).  
Gudstjenestedeltakelse: Kunnskap + Erfaring = Kjennskap. Gir konfirmantene 
praktiske oppgaver i de gudstjenestene som de skal delta på.  
 
David:  
Konfirmant-Weekend i høst, til Ognatun. Veldig positiv opplevelse å ha denne 
samlingen tidlig i konfirmant-året. Viktig for både ledere og konfirmanter.  
NiKKO: Konfirmantene må være med på to obligatoriske kvelder. Utenom 
konfirmanter er det 20-25 ungdommer som kommer hver fredag, både nye og gamle 
kjente.  
Volum: Fremover vil det bli en egen konfirmant-volum.  
HF: Konfirmantene har en egen gruppe som møtes annenhver uke i en begrenset 
periode.  
KRIK: Egen konfirmant-gruppe. Veldig kjekt.  
Followme: Konfirmanter og 10.klassinger inviteres til å være med på felles 
ledertrening sammen med andre menigheter i bispedømmet. Regi av NMSu.  
 
Ruth:  
Tre TOL-tiltak i Ganddalen.  
Lys Våken: Har pleid å overnatte i lavvo på kirketomten. Ett år måtte de rømme til 
kirken pga uvær. Avlyst noen ganger pga få påmeldte, utfordrende samarbeid med 
skolen, få resurser.. Slås sammen med Gand en periode i håp om å få flere med.  
Kirkerotter: En helg med 1.klassinger. Drama, sang, hobbyaktiviteter, kirkerotte-film.  
Fireårsbibel: Samling en hverdag med kveldsmat og skattejakt, og utdeling av bibel 
søndagen. Dette gjøres to ganger i året.  
Babysang: Åpent nærmest hele året hver tirsdag. Frivillig leder Bjørghild.  
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Konfirmasjon: 34 konfirmanter i år. Enkeltsamtaler, fellesundervisning med to mindre 
grupper, interessegrupper og gudstjenestedeltakelse. KRIK, Barneledere og HF. 
Weekend til Ognatun i vinterferien.  
Babysang i Gand: Onsdager på formiddagen, åtte samlinger tre ganger i året.  
Dåpssamlinger: Siste onsdag i mnd, fellessamlinger med dåpsfamilier, undervisning, 
refleksjonsgrupper, praktisk gjennomgang av dåpsgudstjenesten og PR for 
babysang.  
 
Siri:  
Egne TOL-tiltak i Julebygda: Babysang, Fireårsbok, Faste-/påskeverksted, 
Kirkerottekurs og Lys Våken.  
Prøver ofte å legge til rette for at flere skal kunne være med, og varierer/evaluerer 
jevnlig. Julebygda er ei lita bygd, det varierer hvor mange barn pr kull, så ikke alltid 
mange i målgruppen.  
 
Spørsmål fra MR:  
Hvordan drives PR: Invitasjoner sendes ut ca en måned før tiltaket.  
Sendes det ut påminnelser? Vi har kun medlemsregister å gå ut fra, hvor det ikke er 
tlf-nr. Noen ganger sendes påminnelser hvis vi kjenner noen i det aktuelle årskullet.  
 
Finnes det en plan for å få foreldrene med som frivillige? Vi inviterer til kontinuerlige 
tiltak for barna. Vi ber foreldre melde seg på til frivillige tjenester i selve TOL-tiltaket. 
Vi har forbedringspotensiale når det gjelder å invitere foreldre videre som frivillige.  
 
Hva skjer med KRIK Action for konfirmantene? Fra neste år er det ikke Action-tilbud 
for konfirmantene, men heller fokus på å være med på egen konfirmantweekend.  
 
Hvordan står det til med målet om å nå opp til 50% deltakerprosent? Det er 
utfordrende å nå ut til så mange. Noen av tiltakene (bl.a. fireårs og konf) følges nøye 
med på av Bispedømmerådet. Vi prøver å gjennomføre tiltakene på ulike måter for å 
få nok antall timer og nå ut til flere barn. 
 
Hva er deres to-tre største utfordringer? Få opp deltakerprosenten. Skaffe nok 
frivillige til alle tiltakene. Finne nok timer i året til å gjennomføre alt vi har lyst til å 
gjøre. Vi vil ha mange deltakere, men da må vi også ha flere ressurser.  
 
Ros til TOL-teamet! Mye kjekt som tilbys, god kontroll på planlegging, flott arbeid. 
 
 
Menighetsrådet ønsker å prioritere å hjelpe til med utfordringene TOL-teamet møter. 
Dette skal diskuteres i forbindelse med handlingsplan-arbeid.  

 

 
Eventuelt 
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Møtebok MR 24. mars 
 
Tilstede: Astrid Falck Olsen, Astrid Harbo, Tormod Rossavik, Ole Tørring, Kjetil 
Tjessem, Arve Oftedal 
Vara: Erlend Mjølsnes, Judith Berdinessen 
Forfall: Hilde Seglem, Thomas Gardum, Ragnhild Mestad 
Referent: Hanne Bolstad 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste:  
OK, men innkalling ble ikke sendt inn som vanlig pga problemer med p360.  
Leder savnet siste versjon av strategiplan, som ble ettersendt i møtet.  
 
Godkjenning av forrige møtebok:  
OK.  
 
Sak 1:  
Idémyldring i rådet: Hva gjør vi for Ukraina?  
- Ting: I stedet for å gi fysiske ting; heller hjelpe via eksisterende organisasjoner. 
Organisasjonene trenger penger medisiner, tørrmat, hygieneartikler. Ikke 
nødvendigvis leker, klær og utstyr.  
- Penger: Kirkens Nødhjelp: Fasteaksjonen. Gode relasjoner blant kirkene i Ukraina, 
gjennom ACT allianse, som har alle kirkene som medlemmer. Offer i gudstjenester. 
Oppfordre til å gi til fasteaksjonen, da pengene går til Ukraina.  
- Aktiviteter: Kvinner og barn: Turvenner? Melde oss til tjeneste hos Røde kors etc.  
- Inne i kirken: Kan vi skaffe tolk? Er det noen i menigheten som snakker ukrainsk 
eller russisk, evt. andre lignende språk? (Reidar Kydland?) 
- Sosiale medier: Oppfordre om gjestfrihet, støtte Fasteaksjonen eller Røde kors 
(kjente organisasjoner).  
- Være en god nabo: Spørre hotellene, Røde Kors og de andre kirkene i Sandnes, 
om det er noe vi kan bidra med. Er det interesse kan vi f.eks. få skrevet plakat på 
ukrainsk og informere om åpen kirke eller enkeltarrangement hvor vi er klar til å ta 
imot.  
Oppfordre menigheten til å se etter i sitt nabolag, være en god nabo for våre nye, 
midlertidige landsmenn. Delta på internasjonal café for å samtale eller bare lytte.  
 
Sak 2:  
Strategiplanen:  
Innspill fra stab: Menighetsrådet bør ha fokus på Familiemiddager, Tilrettelegge for 
flere frivillige, og Tilstedeværelse i media!  
Familiearbeid: Snakk høyt om behov for å engasjere seg!  
 
Info-saker:  
Ansettelse Julebygda – Kirketjener i Julebygda er for tiden ansatt på 
ettårsengasjement. Hun reiser på bibelskole etter sommeren, og må erstattes. Snakk 
gjerne med bekjente om å søke på stillingen.  
Fellesråd – Ingen nye møter siden sist. Arve overtar som interim representant i 
fellesrådet. Ole og Tormod deler på å være vararepresentanter. Neste møte: En ny 
person må velges inn som Fellesrådsrepresentant.  
Julebygda – Ber komiteen om å sende innkalling og møtebok til Hanne og Arve 
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også.  
Ganddalen – Thomas er fraværende.  
«Highlights» fra Hanne sin konferanse-tur til Orlando: Hva kan vi lære og bruke i 
Gand?  
Kirkekaffe før gudstjenesten for å gjøre det lettere å fange opp nye.  
Kunngjøringer med bilder (infosløyfen vår i gudstjenesten).  
Teambuilding og konflikthåndtering.  
Frivillighetens år – Hanne informerer.  
Årsmøtet: Hanne informerer.  
Dagens situasjon: ungdomsarbeid / menighetsarbeidet, kjøkken og atrium.  
 
 
 
 
 
 
 

     Sandnes 28.03.2022 

 

 

 

Møtebok fra Årsmøte for Gand Sokn 
 

Dato: søn 27.mars 2022  Sted: Kirkerommet   Tid: 12.30 
 
 
Sak 01/2022 Valg av ordstyrer og referent 
Vedtak: Menighetsrådsleder Arve Oftedal er ordstyrer og daglig leder er referent. 
 
Sak 02/2022 Godkjenning av saksliste 
Vedtak: Saksliste godkjennes. 
 
Sak 03/2022 Årsmelding og regnskap 
Årsmelding og regnskap for Gand sokn 2021 ble gjennomgått. 
 
Sak 4/2022 Kjøkkenutvidelse 
Arbeidsgruppen for kjøkkenutvidelse informerte om prosjektet.  
Vedtak: Menighetsmøtet og menighetsrådet stiller seg bak menighetsrådets vedtak om 
utvidelse av hovedkjøkkenet i Gand kirke.  
 
 
Eventuelt: 
 
 

Arve Oftedal    Hanne Bolstad 
Menighetsrådsleder   Daglig leder 
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Møteprotokoll  

Gand menighetsråd 

  

Møtedato: 05.05.2022 kl. 18:30 
Møtested: Undervisningsrom, Gand kirke 
Arkivsak: 19/01049 
    
Til stede:  Arve Oftedal, Astrid Falck Olsen, Tormod G Rossavik, Thomas 

Gardum, Ragnhild Mestad, Astrid Harbo, Ole Tørring, Erlend 
Mjølsnes. 

    
Møtende 
varamedlemmer: 

  

    
Forfall:  Kjetil Tjessem, Hilde Seglem.  
Andre:   
Protokollfører: Hanne Bolstad 
    

  
  

SAKSLISTE Side 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 

Godkjenning av protokoll 

16/22 Godkjenning av møtebok fra 24. mars. 2 

Saker til behandling 

17/22 
Forslag om endring av ungdomsveileder David Osen Stige sin 
stillingsprosent. 

3 

18/22 
Forslag om endring av konfirmasjonsopplegget i Ganddalen 
menighet 2022/2023 

3 

19/22 Skilting på dører og utenfor Gand kirke 4 

20/22 Økonomirapport 1.kvartal 2022 4 

Orienteringssaker 

21/22 Informasjons- og debattsaker. 5 

Eventuelt 

      

  
Gand kirke, 07.06.2022 
  

Arve Oftedal 
  

Hanne Bolstad 
Sekretær 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 15/22 

  
  
  
  
Forslag til vedtak 
  
Innkalling og saksliste godkjennes.  
  
Møtebehandling 
  
Vedtak  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
  
  
Godkjenning av protokoll 

16/22 Godkjenning av møtebok fra 24. mars. 
  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 16/22 

  
  
  
  
Forslag til vedtak 
  
Møtebok fra 24.mars godkjennes.  
  
Møtebehandling 
  
Vedtak  
Møtebok fra 24.mars godkjennes. 
  
Saker til behandling 

17/22 Forslag om endring av ungdomsveileder David Osen Stige sin 
stillingsprosent. 
  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 17/22 

  
  
   
Forslag til vedtak 
  
Menighetsrådet vedtar endringer i stillinger knyttet til ungdomsarbeidet i soknet. 
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Møtebehandling 
  
Vedtak  
Ungdomsveilederstillingen utvides fra 80% til 100%. Første året vil stillingen 
finansieres av Ganddalen menighet, knyttet til Ganddalen-konfirmantene.  
Etter konf-året er over vil stillingen finansieres av fortrinnsvis Gand menighet eller 
Trosopplæringsmidler. Menighetsrådet vurderer finansieringsnøkkel på ny etter 
konfirmasjonsåret er over.  
  
  

18/22 Forslag om endring av konfirmasjonsopplegget i Ganddalen 
menighet 2022/2023 

  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 18/22 

  
  
  
  
Forslag til vedtak 
  
Menighetsrådet vedtar hvilket alternativ som skal velges for konfirmant-året 
2022/2023. 
  
Møtebehandling 
Ganddalen MU ønsker at Gand menighet tar imot Ganddalen konfirmantene for konf-
året 22/23.  
  
Merarbeidet som dette medfører vil kompenseres av at David O. Stige øker sin 
stilling med 20% som nevnt i sak 17/22. David deltar i både administrasjon, 
planlegging og praktisk gjennomføring i konf-opplegget både i Gand og Ganddalen. 
For skoleåret 22/23 finansieres denne økningen i stilling av givermidler hos 
Ganddalen menighet. 
  
Konsekvensen for de allerede påmeldte konfirmantene vil være minimal, og 
opplegget blir tilnærmet likt slik det allerede er skissert i infomøter med konf-familier.  
  
Interessegrupper forblir de samme, prisen vil være den samme, og dato for 
konfirmasjon beholdes. Det er fremmet ønske om å ha flere 
presentasjonsgudstjenester i Ganddalen menighet, der presten har ansvaret for 
disse. Fellesundervisning planlegges og koordineres av Margrete, Ruth og David.  
  
Vedtak  
Gand menighet tar imot Ganddalen konfirmantene for konf-året 22/23. Arbeidet 
administreres av Margrete H, Ruth og David.  
Merarbeidet som dette medfører vil kompenseres av at David O. Stige øker sin 
stilling med 20% som nevnt i sak 17/22. David deltar i både administrasjon, 
planlegging og praktisk gjennomføring i konf-opplegget. For skoleåret 22/23 
finansieres denne økningen i stilling av givermidler hos Ganddalen menighet. 
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19/22 Skilting på dører og utenfor Gand kirke 

  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 19/22 

  
  
  
  
Forslag til vedtak 
  
Menighetsrådet vedtar å kjøpe skilt og foliering til innedører og utenfor kirken. 
  
Møtebehandling 
  
Vedtak  
Menighetsrådet gir daglig leder fullmakt til å bestille nødvendige skilt og foliering til 
innedører og utenfor kirken. Skilt og skrifttyper må følge DNK sin grafiske profil.  
Kostnadsramme 30.000kr.  
  
  

20/22 Økonomirapport 1.kvartal 2022 

  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 20/22 

  
  
  
  
Forslag til vedtak 
  
Kvartalsrapporten tas til orientering.  
  
Møtebehandling 
  
Vedtak  
Kvartalsrapporten tas til orientering. 
  
  
Orienteringssaker 

21/22 Informasjons- og debattsaker. 
  

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Gand menighetsråd 05.05.2022 21/22 

  
    
Forslag til vedtak 
  
Sakene tas til orientering. 
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Møtebehandling 
Vedtak  

• Dagens situasjon – Hanne informerte.  
• Siste nytt fra Ganddalen, Julebygda og Fellesrådet.  
• Ny kirketjener starter i Julebygda i høst: Tonette Osen.  
• Vi trenger én til to nye kirketjenere i Gand fra sommeren. Hanne informerte.  
• Gudstjenester og Konfirmasjoner – Astrid informerte 
• Info om felles gudstjeneste på Ruten 12. juni – Hanne og Astrid informerer 
• Menighetsrådets roller under frivillighetsfesten 2. juni – Se egen mail.  
• Årsmøtet-sak om søndagsskolen skal diskuteres i stab og kommer tilbake til 

MR. Menighetsrådet inviteres til å tenke høyt for å påvirke situasjonen.  
• Strategiplan: Fokus på middagssamlinger/familiearbeid.  

Undersøkelser i Riska og Sandnes menigheter. Undersøker også 
suppekjøkken.  

  
Besøk: Ganddalen MU informerte menighetsrådet om status på kirkebygg, 
soknedeling, og oversikt over aktiviteter i menigheten.  
  
Informasjonen tas til orientering.  
  
Eventuelt 
 
 
 
 
 
 


