Forfall

Innkalt
Medlemmer
John Olav Dankel (JOD)
Mona Tollefsen (MT)
Marianne Aase (MA)
Torbjørn Dunsæd (TD)
Rolf Einar Huus (REH)
Turid Tesaker Belland (TTB)
Sverre Hjelleset (SH)

Tilstede

x
x
x
x
x
x

Varamedlemmer
Roald Kongevold

x

x

Referat
Kommune:
Flekkefjord

Råd:
Gyland menighetsråd

Møtested:
Dunsæd hos Torbjørn

Møtetid:
Tirsdag 13.Juni 2017
Selve møtet var fra kl. 1900 – 2030

Referent: SH
Tre retters gourmet-middag: TD

Andaktsord: TD

Referat, Info og drøftingssaker
Orienteringer:






Reformasjonsjubileum komiteen orienterer om planene for markering i Gyland menighet.
o John Olav Dankel orienterte om komiteens plan for gjennomføring av reformasjonsjubileet gjennom tre
gudstjenester utover høsten 2017. Den første faller sammen med samtalegudstjeneste for konfirmantene den
28.8. med temaet «Nåden alene». Den andre finner sted den 29.10 og har tema «Guds kraft til frelse». Den tredje
finner sted 19.11. og har som tema «mennesket er ikke til salgs». Arild Vøllestad (prest med røtter i Gyland) har
sagt ja til å tale på denne Gudstjenesten, og Bente Brogeland vil bli spurt om å synge. Salmer av Martin Luther og
Synnøve Dunsæd vil være sentrale i flere av gudstjenestene. Utover disse tre Gudstjenestene som blir spesielt
tilrettelagt, er det ikke planlagt noen flere jubileumsarrangementer. Komiteen består av John Olav Dankel,
Marianne Aase, Torbjørn Dunsæd og Sverre Hjelleset, og det har vært avholdt to møter i vår.
Takk fra Gyland Baptistmenighet
o Turid Nedland har skrevet et takkebrev til Gyland Menighet for offeret til Gyland Baptistmenighet.
Menighetsrådet setter stor pris på at de tar seg tid til å takke skriftlig for offeret.
Johnny Narvestad har gitt 2.500 kr til prosjektet på Voi. Man ble enige om at det beste ville være at Anne Lise Myhre
Nilsen tok kontakt med Johnny og takket han personlig for denne generøse gaven.

Saksliste.
Sak nr.

Sak

Beskrivelse

14/7

Innkalling.
Forrige referat.
Neste møte.

Vedtak innkalling: Godkjent
Forrige referat: Godkjent
Neste møte: Dato onsdag 6.9.2017 i Gyland kirke
Kjeks/kaffe: Marianne
Ord for dagen: Marianne
Ønsker SMS varsling dagen før møte.
Budsjettforslag fra kirkevergen ble lagt fram. MR diskuterte
spesielt hvor mye menigheten skal sponse bygdeleiren med.
Det ble enighet om kr 20.000 slik som kirkevergen foreslo, men
både utgifter og inntekter til bygdeleiren ble økt med kr 35.000
hver. MR mener også at kr 25.000 i investeringer er tilstrekkelig.

Budsjett for 2017

Vedtak: Budsjettet kommer ut med et underskudd på kr 21.500,
og MR vedtar da at dette dekkes opp av disposisjonsfond. MR
vedtar budsjettet, og gir leder fullmakt til å gjøre tekniske
endringer sammen med kirkevergen.

Ansvar

MA

SH

På spørsmål fra Kirkevergen om hva menighetsrådet kan tenke
seg å bruke diakon Randi M. Larsen til, ble det enighet om at
behovet var størst på konfirmasjonsundervisningen.
Offerliste for høsten
2017

Offerliste for 2016 ble forevist, og et løst forslag til offerliste for
2017 ble lagt fram.
Vedtak: Offer for høsten 2017 ble bestemt slik vedlegget viser.

SH
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Pågående saker
Vurdering av prosjektortyper

20/16

Benker

Eventuelt

Status: Kirkevergen ønsker å holde kontakten med Kvarstein
(rådgiver for Biskopen) selv. Dankel drøfter alternativer med
kirkevergen. Saken er foreløpig avsluttet, og tas opp igjen når
alternativer og eventell godkjenning foreligger.

JOD

Status: Reidar Lindeli hos Halvorsen Offshore tar oppgaven. TD
følger opp.

TD

