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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)

X
X
X
X
X

Varamedlemmer
Roald Kongevold

X

Innkalling
Kommune:
Flekkefjord

Råd:
Gyland menighetsråd

Møtested:
Gyland Kirke

Møte Torsdag 7. Juni 2018
kl. 1900 – 2130

Referent: TTB
Kjeks/Kaffe: SH
Vafler: MT

Andaktsord: JOD

Referat, Info og drøftingssaker
Orienteringer:
a)

Søknad om studietur for tre medlemmer av menighetsrådet i forbindelse med fasteaksjonen – avslått

b) Kirkevergen om personvern.
Drøfting:
Spørsmål som må sjekkes: godgjørelse for gudstjenester de siste årene for første vara, som har møtt på de aller fleste
menighetsrådsmøtene.

Saksliste.
Sak nr.

Sak

Beskrivelse

07/18

Innkalling.
Forrige referat.
Neste møte.

08/18

Hommegudstjenesten

Vedtak innkalling: Godkjent
SH
Forrige referat 8.3.2018: Godkjent
Neste møte: Dato Torsdag 23.8 kl 19:00. Ord for dagen: MA
Kaffe og Kaker: MA
Ønsker SMS varsling dagen før møte.
Detaljplanlegging av Hommegudstjenesten (1. Juli kl. 13:00) i år – SH
henvendelse fra kirkevergen om å vurdere å slutte med denne
friluftsgudstjenesten begrunnet med praktiske ting.

09/18

Konfirmantfesten

Vedtak: Fortsetter som før blant annet pga det gode oppmøtet.
Forsøker å leie inn Olav Thormodsæter på trekkspill. Ekstra
annonse i avisen.
Planlegging av konfirmantfesten 26. august på bakgrunn av
vedtak vedrørende 2017: Konfirmantfesten opplevdes som
vellykket fra gjestene men det var alt for lite folk til forarbeid,
servering og opprydding. 2018, Innhente opplysninger om forskjellige måter for å føre tradisjonen videre. Lage en prosjektplan hvis det skal være Menighetsrådet som skal arrangere
dagen.
Vedtak:
Må være 6 stk. for at vi skal klare å gjennomføre det. Foreløpig:
MT, SH, TTB, (MT og TTB undersøker videre)
Bestiller kyllingsuppe ( SH bestiller og henter).
Brus, lys, servietter, blomster, Foccatsia..MT sjekker hvem som
ordner.

10/18

11/18

Ansvar

MT

SH

Offerliste høsten 2018

Gudstjenesteplan med offerliste for høsten 2018.

SH/JOD

Søknad

Vedtak: Foreslått offerliste blir vedtatt. Sverre fyller inn klokkere
og kirkeverter/tekstlesere, og kirkekaffekokere.
Søknad om stipendmidler fra Randi Bø Osen i forbindelse med
prosjekt: Trosopplæring. Trosopplæringsutvalget går inn for å ha
misjon som tema høsten 2018. Er dette nyttig for Gyland?

SH/JOD

12/18

Budsjett 2018

Vedtak: Tiltaket er ikke så relevant for Gyland siden vi ikke har en
trosopplæringsarena for barn tilsvarende supertirsdag. SH svarer
i egen mail.
Vurdere budsjettet i lys av bygdeleiren.
SH
Vedtak: Saken utsettes til MR-møte i August men menighetsrådet
signaliserer at de vil subsidiere leiren. Hvis kirkekontoret trenger
et vedtatt budsjett før neste møte så sendes forslaget ut på epost.

13/18

Trosopplæringsutvalget

Oppfølging: Sverre og kirkeverge Stein Rafoss utarbeidet et forslag til budsjett tirsdag 12.6. Et stort flertall har bifalt dette på epost; ingen hadde innvendinger. Dermed anses det som vedtatt.
Jan Gustav Åtland går ut av trosopplæringsutvalget, og MR må
velge et nytt medlem.

MT

Vedtak: Gyland Menighetsråd velger Anna Stokkeland Kvinlaug
som ny leder av trosopplæringsutvalget når Jan Gustav Åtland
slutter. Anna har takket ja til å være leder av utvalget.
14/18

15/18

39/17

Eventuelt
Prosess – fremtidig
organisering av Dnk

Kirkevergen ber menighetsrådet velge en representant.

Intervjuutvalg for
kirketjener

Vedtak: Gyland MR velger Rolf Einar Huus til utvalget som skal
behandle prosess for høringsutvalget for kirkerådets forslag til
fremtidig organisering av Dnk.
Kirkevergen ber menighetsrådet velge en representant til
intervju-utvalget.

Skap til
konfirmantkappene

Vedtak:
Gyland MR velger Mona Tollefsen som representant til utvalget.
Tidligere vedtak: Ønsker nytt, større skap til
konfirmantkappene.
Vedtak: Rolf Einar Huus tar på seg jobben til ca. 1
dags arbeid pluss materialer.

TTB

