DEN NORSKE KIRKE
Gulset menighetsråd

Referat fra menighetsrådsmøte
Dato
Tid
Sted

: 27.05.2014
: 18.30-20.30
: Gulset kirke

Innkalt:

Tilstede:

Håvard Heines
Anne Marie Listaul
Nils Helge Rørå
Silje Solli Berg
Reidar Flaatten
Magne Hågan
Ole Martin Thelin
Trude L. J. Myhra
Morten Edvardsen

Håvard Heines
Nils Helge Rørå
Silje Solli Berg
Reidar Flaatten
Magne Hågan
Ole Martin Thelin
Trude L. J. Myhra
Morten Edvardsen
Øyvind Drangsland (1.vara)

Øyvind Drangsland (1.vara)
Kjellaug Moen Liane (2.vara)
Bente Gomez (3.vara)
Mona Hylton (4.vara)
Ida E. M. Vestergaard (5.vara)

Meldt forfall: Anne Marie Listaul
Referent: Silje Solli Berg
Sak
Emne
Sak
Godkjenning av referat:
26/14
Godkjenning av referat fra 22.april 2014.
Vedtak:
Referatet fra 22. april 2014 godkjennes.

Sak
Brev fra ungdomsarbeiderne om veien videre:
27/14
AU har mottatt brev fra ungdomsstaben om veien videre.
Ungdomsarbeiderne blir invitert til møtet.
Vedtak:
Menighetsrådet er glad for ungdomsarbeidet i menigheten. Vi ønsker en
god dialog med ungdomsarbeiderne om videre arbeid. AU vil følge opp
hvordan dette vil skje.

Ansvar

Frist

DEN NORSKE KIRKE
Gulset menighetsråd

Sak

Emne

Sak
Regnskap 2013:
28/14
Vedtak:
Menighetens underskudd på kr 189 702,94 dekkes av disposisjonsfond.
Lillefots barnehage sitt overskudd på kr:278 794,56 går til å dekke
underskudd for 2012.

Møteplan for menighetsråd – Stab – AU

Sak
29/14 Vedtak:
Den forelagte møteplanen godkjennes.

Orienteringssaker:
*Tilskudd til Vealøskapellet
AU vedtok 14.mai å gi et tilskudd til Vealøskapellet på 4000 kr.
*Staben– Ved Morten
*Barnehagen – Ved Magne
Magne orienterte om at det er full fart i barnehagen, og mange
aktiviteter som skjer.
Orienterte også om at barnehagen må gjøre noen tiltak i forhold til
støydemping. Det som gjøres, dekkes innenfor årets driftsbudsjett.
*Fellesrådet – Ved Reidar

Eventuelt – orientering fra biskopen.
Menighetsrådet fikk på kort varsel melding om at biskop Stein
Reinertsen, seniorrådgiver Torbjørn Køhn, prost Morten Fleicher og
kirkeverge Jorunn Fliid ønsket å delta på dette møte.
Menighetsrådsleder Ole Martin Thelin ba om tilslutning hos
menighetsrådsmedlemmene til å la biskopen ha en orientering om
prosessen som har foregått i menigheten siden januar 2013.
Menighetsrådet gav enstemmig tilslutning til at dette kunne tas før MRs
ordinære saksliste.
Ole Martin innledet med noen ord rundt Hebreerne 13.8.

Ansvar

Frist
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Sak

Emne
Biskopen fikk så ordet. Han uttrykte glede over Gulset menighet og
arbeidet som blir drevet her. Han kom inn på årsakene til at prosessen
ble igangsatt.
Biskopen fortalte videre om oppgaven som ble gitt til sokneprest
Morten Edvardsen.
«Fornyelsesimpulser fra Bethel church og deres anvendelse i DNK».
Han orienterte også om samtaler som har foregått våren 2014, mellom
Morten og biskopen. Biskopen uttrykte at det hadde vært gode samtaler
og at han har tillit til at Morten teologisk står trygt forankret på Luthersk
grunn.
Flere menighetsrådsmedlemmer kom med innspill.
Biskopen kom også inn på at Morten har tatt i mot et kall til å bli pastor
i Tønsberg frikirke. At dette ikke har vært intendert fra biskopen, men at
han har respekt for Mortens avgjørelse.
Etter dette var biskopen opptatt av veien videre for Gulset menighet.
Dette ble til samtale i menighetsrådet, og er noe menighetsrådet vil
arbeide videre med.

Ansvar

Frist

