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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret-Lundegeilen 18. 

Tid: Tirsdag 16. desember 2014 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari 

Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent). 

Forfall: ingen 

Vidar innledet med å vise et bilde (Hysj.. presang til kona) av Johannes Kleppe med familiens hytte 

som bakgrunn og ordet knyttet til dette fra profeten Sakarja 6.12.  

Vi delte så ”temperatur og tilstand” for den enkelte i adventstiden. Vi avsluttet delerunden 
med stille bønn. 
 

Orienteringssaker (fra AU/Daglig leder):  
1. Vårens program. Ingen endringer I forslag og det blir lagt ut på våre hjemmesider.  
2. Uventet Sponsorbidrag. Vi har i etterkant av orienteringsmøtet 14. desember fått melding om flere 
sponsorgaver både for 2014 og 2015. Vil lette likvidsituasjonen betraktelig i 2015. 
3. Lundegeilen 18. Framleie-situasjonen. Cranetech flytter ut nå ved årsskiftet. Ganddalen er litt uklare på 
hvor lang tid de trenger på å sette i stand Cranetechs lokaler, men sannsynlig at de tar dem i bruk fra 01.02. Det 
er pr. i dag usikkert om Familiekirken vil komme til å leie de nåværende kontorlokalene til Ganddalen menighet. 
De har sagt at vi evt. bare må leie ut til andre.  Vi må påregne noe tap i leieinntekter i en overgangsfase. Er det 
andre som vil leie kan vi tilby de to rommene som Ganddalen har pr. i dag. 
4. Vidar deltar på Dawn Forum i Oslo 22-23/1 etter prostens ønske og kostnaden dekkes også av prosten. 
5. Orientering fra Fellesråd v/Hans og Ganddal best i test v/Eirik. 

 

Sak 

63/2014   

Referat fra møte 20.11.2014. 

Endringsforslag tatt inn i orienteringssak 1, dermed er referatet godkjent. 

Sak 

57/2014 
Forts. 

 

 

 

Sak 

64/2014 

 
 

 

Aktivitetsplan våren 2015.  
Menighetsfest 6/2 hos Bøcon as. Vidar jobber videre med endelig plan og innslag. Servering 

foreslås som spleiselag: ”Potlock”. Inngangspenger bør settes til kr 150,- pr stk for å dekke 

kostnad. Ove E. kontaktes for lyd. MR skal være komite. 

 

Møteplan for MR våren 2015 
Datoforslag lagt fram og diskutert. Kan bli noen endringer der Ommund Rolfsen skal være 

med via Skype. Foreløpig: 20/1, 11/2, 18/3, 14/4, 20/5 og 17/6. Vidar avklarer med OR og 

sender ut endelig liste. 

 Sak 

59/2014 

 forts. 
  

Nominasjonsarbeid fram mot MR og Bispedømmerådsvalg 2015 

Anne Marie Vik Røise, Bente Rolfsnes og Vidar er spurt og velges herved som 

nominasjonsnemd. 

Forslag på navn fra MR overleveres til nemden.    

 

Sak 

65/2014 
 

 

Sak 

66/2014 

Budsjett 2015. 

Staben har finpusset tallene og vi foretok de siste endringer i møtet. Dermed kan et budsjett i 

balanse legges ut på våre nettsider. Det hele ble mye lettere etter ny info, se orienteringssak 2. 

 

10% givertjeneste og Offer i gudstjenesten. 
MR besluttet at alle ofringer fra 2015 går til menigheten. Vi vil så ut fra offer, gaver og 

givertjeneste fordele mellom 5% til menighetsplanting i Norge og 5% til misjonsengasjement, 

for tiden Egypt prosjekt. Samtidig må vi passe på vår egen likviditet. Våre medlemmer kan 

oppfordres til å gi ”Åpne Dører” direkte gaver utenom vår givertjeneste etter eget ønske.  
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Sak 
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Event. 

 

 

 

 NAMU-profilen 

Vi gikk gjennom rapporten fra OR og ser at balansen er blitt bedre, men reduksjon i en del 

verdier som vi scoret høyere på før. Vidar utfordret oss til å velge konkrete ting vi vil jobbe 

med utover våren 2015 mhp «Utrustende lederskap». Den enkelte rapporterte om sitt valg og 

vil bli holdt ansvarlig utover våren. Vi må begynne med en ting om gangen og få en retning 

på oppfølgingen.  

AU(Oddbjørn, Reidun og Vidar) fungerer som arbeidsgruppe for NAMU, og vil før neste 

møte i MR komme med forslag til noen strategipunkter for konkret oppfølging av området 

«Utrustende lederskap» (minimumsfaktor).  

 

 

Ingen saker meldt ved møtets begynnelse. 

   

 

Neste ordinære møte tirsdag 20. januar 2015 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for 

forfriskninger: Kari. (rekkefølge videre er Vigdis, Eirik, Hans, Reidun, Vidar). 


