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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  

 
Sted: På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal 
Tid: Torsdag 17. april 2007 kl 19:30-22:15 
Forfall:  
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Tor Flugsrud, Trond Straume, Runar Thorsen, Knut Gunnar Tveit, 

Ragnhild Øvrebø, Gøran Byberg (prest) 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
Også til stede: Morgan Fjelde (hovedprest) 
 
 
REFERAT: 
Åpning ved Ove Eldøy 
Sak 
17/07 

Engasjert lederskap 
 
Bakgrunn: 
For at menighetsrådet skal bli et supert team vil vi se på hvordan vi arbeider og hvordan vi kan 
bli bedre. Bl.a. basert på undervisningen på Holmavatn om teambygging, roller og engasjement. 
Her er noen tanker som kan starte prosessen: 

- Kan vi styrke menighetsrådets engasjement, fokus og mulighet for sterkere oppfølging 
av de ulike tjenestegruppene i menigheten dersom de enkelte medlemmene i 
menighetsrådet får et spesielt ansvar for en tjenestegruppe eller lignende (cellegrupper 
ungdom, barn, givertjeneste, misjon, klynger, osv)? 

- Hvordan kan vi involvere alle i menighetsrådet slik at flere blir mer engasjert? Fordeling 
av saksforberedelse, saksframlegg/innledning? 

 
Drøfting/forslag: 

- Årsplan for menighetsrådet.  
- Mye av arbeidet faller ofte på Arbeidsutvalget (som gjør en svært god jobb), noe som 

kan føre til passivitet hos resten av menighetsrådet. 
- Avslutte hvert menighetsrådsmøte med å planlegge sakene til neste møte, og fordele 

aktuelle oppgaver frem mot dette.  
- Viktig at den enkelte melder inn saker selv til menighetsrådet – skaper engasjement. 
- Melde inn saker fra menigheten. 
- To måter å lede/fordele ansvar på: Lede/ta ansvar for tjenestegruppene, eller mer 

prosjektbasert ledelse. Prosjekt må være godt fundert i menighetsrådet. 
- Grovinndeling av oppgaver i grupper – menighetsrådet inndelt i små team som får 

ansvaret for hver sin type oppgaver. 
- Dersom tjenesteområder fordeles på hver enkelt i menighetsrådet, vil vedkommende 

jobbe i tospann med den i staben som har ansvar på området. 
- Dersom man skal ha ansvaret for et tjenesteområde, må man ut i tjenesten og delta. 
- Hver enkelt i menighetsrådet gir beskjed om hva som engasjerer vedkommende. 
- Det må være en forutsetning for fordeling av oppgaver og ansvar at det er lystbetont for 

den enkelte. Hver enkelt må selv ta ansvar for å si nei. 
- Forslag om å utvide menighetsrådsmøtet med 30 minutter i begge ender med tanke på 

de to faste postene ”Engasjert lederskap” og ”Naturlig menighetsutvikling.”  
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Sak 
18/07 

 
Status og orientering 
 

• Kort status fra stab 
Morgan Fjelde og Andrè Skjærpe i to ukers permisjon for tiden. 
 

• Hjelpearbeid i menigheten (ref. innspill fra Vigdis Hadland) 
Orientering til menighetsrådet: Innspillet har vært oppe til vurdering i Arbeidsutvalget. 
Innspillet følges opp ved at Morgan Fjelde innkaller ressurspersoner i menigheten til en 
samtalekveld, med tema muligheter i forhold til innspillet. Ove Eldøy har gitt 
tilbakemelding til Vigdis Hadland. Saken vil tas opp igjen i menighetsrådet når det 
foreligger konkrete forslag om tiltak. 
 

• Årsmelding 
Årsmelding ferdigstilt etter noen små korrigeringer. 
 

• Fungerer tildelingsreglene våre, ref. barneledersamling i Oslo? 
Utsettes til neste møte. Gøran Byberg undersøker i mellomtiden nærmere hvordan 
tildelingsreglene fungerte i forhold til støtte til barneledersamling i Oslo.  

 
Sak 
19/07 

 
Alternativt lokale til Bydelshuset 
 
Bakgrunn:  
Ref. vedtak i sak 13/07: ”Menighetsrådet ønsker å starte leting etter et lokale som er større enn 
Bydelshuset, primært med tanke på leie.” Spørsmål: Hvordan kommer vi rent praktisk i gang 
med dette? 
 
Vedtak: 
Ove Eldøy utarbeider og presenterer aktuelle modeller for lokale for menigheten på neste 
menighetsrådsmøte, med sikte på en avgjørelse i forhold til hvordan vi rent praktisk skal 
komme i gang med arbeidet. 

 
20/07 

 
Eventuelt 
Regnskapet er ikke ferdig ennå – økonomiansvarlig Gunnar Tveit har ennå ikke fått tallene fra 
kirkevergekontoret. Ove Eldøy kontakter kirkevergen. 
 
Hver enkelt vurderer frem til neste møte om det kan være aktuelt for vedkommende å være fast 
referent i menighetsrådet, og ”rekker opp hånden” på mail til Ove Eldøy, i tilfelle.   

 
21/07 

 
Naturlig menighetsutvikling 
 
Bakgrunn: 
Menigheten har utført en undersøkelse i naturlig menighetsutvikling og resultatene foreligger. I 
tillegg har menigheten på årsmøtet arbeidet i grupper med forslag til bedring av våre svakeste 
faktorer (oppsummering sendes dere av Ragnhild på mandag). Vi ser for oss å be om ekstern 
hjelp til å jobbe videre med dette. 
Drøfting: Resultatene, ”tiltak,” ekstern hjelp?, veien videre… 
 
Vedtak: 
Det engasjeres en ekstern coach til hjelp i arbeidet med oppfølging av Naturlig 
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menighetsutvikling-undersøkelsen. Staben ordner det praktiske rundt bestilling, og beslutter 
herunder omfang på bestillingen. 

 
Øvrige saker på møteinnkalling utsatt grunnet tidsnød. 
 
Neste møte: Tirsdag 22. mai kl 18:00 
 
 
Sandnes 20. april 2007 
Ragnhild Øvrebø, sekretærvikar 
 
 


