DEN NORSKE KIRKE
Gulset menighetsråd

Innkalling til menighetsrådsmøte
Dato
Tid
Sted

: 26.08.2014
: 18.00-20.00
: Gulset kirke

Innkalt:

Tilstede:

Håvard Heines
Anne Marie Listaul
Nils Helge Rørå
Reidar Flaatten
Magne Hågan
Ole Martin Thelin
Trude L. J. Myhra
Morten Edvardsen
Øyvind Drangsland
Kjellaug Moen Liane (1.vara)
Til orientering:
Bente Gomez (2.vara)
Mona Hylton (3.vara)
Ida E. M. Vestergaard (4.vara)

Meldt forfall:
Referent:
Sak
Emne
Sak 35/14 Godkjenning av referat:
Godkjenning av referat fra 10. juni 2014.
Forslag til vedtak:
Referatet godkjennes med følgende endring:
I sak 34/14 omgjøres vedtaket til følgende: Saken utsettes til
menighetsrådsmøtet i august.

Sak 36/14 Søknad om fritak fra menighetsrådet
Forslag til vedtak:
Silje Solli Berg fritas, etter søknad, fra resten av
menighetsrådsperioden.

Ansvar

Frist
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Sak
Emne
Sak 36/14 Oppfølging av sak 33/14: Prosjektet “Bibelen til alle”
AU har behandlet saken og vil at MR godkjenner at en av de frie
ofringene høsten 2014 går til dette prosjektet. Vi ønsker også at det
blir gitt god informasjon om prosjektet på den aktuelle
gudstjenesten.
Forslag til vedtak:
Prosjektet “Bibelen til alle” støttes med en ofring i gudstjeneste
høsten 2014.

Sak 37/14 Ungdomsarbeider/pastor
AU har drøftet saken om utlysing av
ungdomspastor/ungdomsarbeider. Vi er enige om at det
trengs noen som kan bistå kapellanen i arbeidet med
konfirmant/ungdomsarbeid. I høst vil en gruppe av
studenter med Fredrik L. Sverd i spissen gjøre det.
Hva slags stilling vi kan lyse ut har også sammenheng
med menighetens økonomi.
Forslag til vedtak:
38/14

39/14

Utlysningstekst sokneprest-stillingen i Gulset
Forslag fra AU følger innkallingen som vedlegg.
Forslag til vedtak:
Vedlagte utlysningstekst til sokneprest-stillingen i
Gulset sokn sendes Agder og Telemark
bispedømmekontor med ønske om snarlig utlysning.
Opprettelse av Checkin-konto
Sak fra staben ved Fredrik Sverd. Se vedlegg. Denne er
ikke behandlet av AU, men legges likevel fram for
menighetsrådet uten forslag til vedtak. Etter min
mening er det positive med en slik konto at den gir god
oversikt. På den annen side er det et spørsmål hvor stort
behov det er for den, og hvordan omkostningene
dekkes inn.
Forslag til vedtak:
Orienteringssaker:
*Økonomi v/Nils Helge

Ansvar
Frist
Sokneprest
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Sak

Emne
*Staben v/soknepresten
* Barnehagen v/Magne
* Fellesrådet v/Reidar
* Familiekvelder i ungdomsarbeidet – brev fra Asgeir Furnes
* Foreldregruppe i ungdomsarbeidet
* Ungdomsteam høsten 2014
* Julemesse-komitè 2014

Eventuelt

Ansvar

Frist

