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Referat
Kommune:
Flekkefjord

Råd:
Gyland menighetsråd

Møtested:
Gyland Kirke

Møte og Grøt (fra kl. 20):
Torsdag 14. Desember 2017
kl. 1900 – 2130

Referent:

SH

Grøt/Kjeks/Kaffe: MA/SH/TTB
Grøt fra kl. 20

Andaktsord:
John Olav Dankel

Referat, Info og drøftingssaker
Orientering:



Uttalelse fra Gyland Menighetsråd om ansettelse av ny prost (vedlagt) og brev om at Geirulf Grødem er tilsatt.
Gudstjenesteplan for våren 2018 med offer, klokker, tekstleser og kirkekaffe, justert for endringer senest på møte med
klokkere og tekstlesere tirsdag den 12.12.

Saksliste.
Sak nr.

Sak

Beskrivelse

Ansvar

47/17

Innkalling.
Forrige referat.
Neste møte.

SH

48/17

Uttalelser
trossamfunnsloven

49/17

Svar klokker-tekstleser
funksjon

Vedtak innkalling: Godkjent
Forrige referat: Godkjent
Neste møte: Torsdag 1.3.2018. Ord for dagen: John Olav Dankel,
Kjeks: Mona
Ønsker SMS varsling dagen før møte.
Uttalelse om den nye loven om trossamfunn (trossamfunnsloven)
Vedtak: Arbeidsgruppas forslag ble enstemmig vedtatt med en
endring fra 250 til 100 i punkt 5.
Svar til kirkevergen på utfordringen om klokker-tekstleser
funksjonene.
Det var avholdt et møte med klokkere og tekstlesere tirsdag den
12.12. der fire av fem klokkere og fire av fem tekstlesere var
tilstede, John Olav Dankel som hadde ledet møtet, refererte
konklusjonene. Møtet besluttet å fremme et forslag til vedtak for
menighetsrådet basert på vedtaket i Bakke menighetsråd, som
det var bred enighet om å gå inn for med noen få justeringer..
Vedtak: Vi har drøftet klokkers oppgaver. Vi syns klokkers
oppgaver og tilstedeværelse i kirkerommet er svært viktig for at
gudstjenestene skal bli gode, rolige og fredelige, og at klokker
leser tekstene dersom ikke tekstleserne kommer.
Vi mener tjenesten er noe mye mer enn å lese kunngjøringer og
tekster, og at tjenesten er både en omsorgstjeneste, en praktisk
tjeneste, en person som hjelper ukjente prester og organister, en
person som tar imot dåpsfolk og legger til rette for dem, en
person som har oversikt over det som skjer i kirkerommet, en
person som sier fra om noe er galt og som er med og binder
sammen, og noe av dette i samarbeid med kirketjener. Vi mener
at klokkere som er kjent med kirke, bygd, menighet og personale,
er til uvurderlig hjelp for en menighet.

SH
Kirkekontoret
SH

Klokkerne hos oss synes å ha også en viktig diakonal funksjon ved
det å være til stede med trygghet, varme og imøtekommenhet.
Vi ønsker at status quo skal fortsette, da klokkertjenesten som
den er, fungerer svært bra for Gyland menighet. Vi er svært
takknemlige for våre klokkere!
50/17

Prosjektor

Starte opp igjen prosessen med å anskaffe prosjektor til kirka

SH

Vedtak: Vi prøver ut trosopplærings-prosjektoren som nylig er
anskaffet før vi går videre med en større, permanent prosjektor.

Eventuelt

20/16

Pågående saker
Benker

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

TD

Utvikling siden sist: Dialog mellom Torbjørn og Reidar er i gang,
og pris per benk er et forhandlingstema.
37/17
38/17

Konfirmantfesten
Skilting til kapellet

39/17

Skap til
konfirmantkappene

Intet nytt.
Vedtak: Ta kontakt med Statens Vegvesen for å sjekke mulighet
for skilting. Skilt på Råna og Nedland.
Vedtak: Søknad er sendt til Statens Vegvesen, dato: 12.10.17
Utvikling: Statens vegvesen har ikke svart på søknaden ennåVedtak: Ønsker nytt, større skap til konfirmantkappene. Må ta
kontakt med Stein Rafoss om hvordan dette skal organiseres.
Vedtak: Turid ber om pris og diskuterer med Rolf Einar Huus og
Dag Audun Tollaksen
Utvikling: Saken tas opp igjen over nyttår.

MT/MA
SH

TTB

