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20/003 Orienteringssaker - soknerådsmøte 11. februar 2020  
20/004 Nye 90-dagersmål for perioden februar - april 2020  
20/005 Behandling av søknader om å bytte sognekirke  
20/006 Søknad om å endre forordningen  
20/007 Oppfølging av kurset "Fokus - vekst i lokalmenigheten" - 

våren 2020 
 

20/008 Årsmøte for 2019 - 15. mars 2020 - status for planlegging  
20/009 Menighetsfest september 2020 - status taler og 

underholder 
 

20/010 Diakoni - tema på soknerådsmøte og møte med diakon i 
løpet av våren 

 

20/011 Eventueltsaker - soknerådsmøte 11. februar 2020  
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Arkiv:

JournalpostID: 20/25
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 30.01.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/001 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Godkjenning av innkalling

Saksopplysningar:
Innkalling legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

Det ble meldt inn tre saker som behandles under sak 20/011:
- Orientering fra siste møte i Livspust
- Status for årsregnskap 2019
- Evaluering av lederdøgnet på Holmavatn i januar

FOS- 20/001 Vedtak:
Innkalling godkjennes.
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Arkiv:

JournalpostID: 20/26
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 30.01.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/002 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Godkjenning av referat

Saksopplysningar:
Referat fra forrige møte legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Referat godkjennes.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

FOS- 20/002 Vedtak:
Referat godkjennes.

Vedlegg:
2020 01 07 Referat
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/32
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 03.02.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/003 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Orienteringssaker - soknerådsmøte 11. februar 2020

Saksopplysningar:
Saker til orientering:

1. Orientering fra stab

2. Givertjeneste januar: kroner 155 300
Budsjett for januar er på kroner 166 667, dvs. at givertjenesten for januar er
kroner 11 367 under budsjett.

3. Eventuelle avklaringer fra AU-referatet

4. Referat fra siste møte i KBU til orientering

Forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

1. Orientering fra stab
Det har vært mye rapporteringsarbeid i januar, og er ellers mye som skjer på huset. Har blant
annet vært to førsteklasseklubber som har møttes 5 ganger i januar og februar. Disse deltar
på gudstjeneste søndag.

Er inne i noen uker med mye folk som er innom kirka, gjelder blant annet utleie til LOP,
Kvinner i nettverk-konferanse og Sisterhood.

Nærmer seg Exponential i Orlando, USA (27. feb - 6. mars). Morgan Fjelde, Jon Lende,
Marie K. Grastveit og Marita T. Gamlemshaug deltar fra stab og sokneråd.

Er inne i en prosess med å oppdatere nettsidene. Går tilbake til den gamle plattformen
(weebly), og lanserer nye nettsider så snart disse er klare.
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Har ikke fått oversendt godkjent referat fra siste fellesrådsmøte. Legger dette ved 
innkallingen til neste soknerådsmøte. 
  
2. Givertjeneste 
Godt i rute med givertjeneste.  
 
3. Eventuelle avklaringer fra AU-referatet 
Ingen kommentarer til AU-referatet.  
 
4. Referat fra siste møte i KBU til orientering 
Ingen kommentarer til referatet fra KBU.  
 
 
 
FOS- 20/003 Vedtak: 
Sakene tas til orientering.  
 
Vedlegg: 
Referat - AU-møte 28. januar 
200113 - møtereferat KBU 
200113 - nye prosjekter KBU - etter møtet 
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/24
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 30.01.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/004 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Nye 90-dagersmål for perioden februar - april 2020

Saksopplysningar:

I etterkant av lederdøgnet på Holmavatn, foreslår arbeidsgruppa bestående av Jon Lende,
Marie K. Grastveit, Peter Reilstad, Morgan Fjelde og Marita T. Gamlemshaug, at det velges
ut 4 mål fra følgende forslag.

1. Hva: Tro hjemme hos oss

Hvordan: Et fast vitnesbyrd i nattverdsgudstjenestene våren 2020, samt
samtaleopplegget for cellegruppene.

Hvem: Inger, Marie, Karl, Tor Arne, Iren, Lars Olav/Greta, Guro og Morgan

2. Hva: Spilleliste Spotify

Hvordan: Ha en spilleliste Spotify som inneholder de sanger en synger mest på
gudstjenestene. Nevne denne minst en gang pr gudstjeneste gjennom ulike kanaler. Få
minst 90 følgere på listen.

Hvem: Inger og Morgan

3. Hva: Bønn –Echo app

Hvordan: Gå gjennom bruk av Echo app (gudstjeneste og ledersamlinger), bruke
appen i ulike cellegrupper og få minst 80 brukere til appen.

Hvem: Morgan, stab, cellegruppeledere og hovedledere
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4. Hva: Verktøy for kvarteret 

 
Hvordan: Lage en «mal» for kvarteret bestående av sang (spotifyliste), bønn 
(Echoprayer) og bibelleseplan (Bible.com). Distribuere malen gjennom 
cellegruppeopplegg og undervisning på ledersamlinger.  

 
Hvem: Morgan, stab, sokneråd og hovedledere 

 
 

5. Hva: Fastekalender 

 
Hvordan: Lage en fastekalender/bordkalender med daglig bibelvers og bønn gjennom 
fastetiden tilpasset barn.  
 
Hvem: Marta, Inger og Elisa 

 
 
5-, 3- og 1-årsmål ser ut som følgende:  
 

 
 
 
Forslag til vedtak: 
Følgende 4 mål blir gjort gjeldende for perioden februar – april 2020:  
(Saken diskuteres i møtet.) 
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Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020: 
 
Det ble samtalt om de fem ulike forslagene i møtet.  
 
FOS- 20/004 Vedtak: 
Følgende 4 mål blir gjort gjeldende for perioden februar – april 2020:  
 
 

1. Hva: Tro hjemme hos oss 

 
Hvordan: Et fast vitnesbyrd i nattverdsgudstjenestene våren 2020, samt 
samtaleopplegget for cellegruppene. 
 
Hvem: Inger, Marie, Karl, Tor Arne, Iren, Lars Olav/Greta, Guro og Morgan 

 
 
 
2.  Hva: Bønn – Echo app 

 
Hvordan: Gå gjennom bruk av Echo app (gudstjeneste og ledersamlinger), bruke 
appen i ulike cellegrupper og få minst 80 brukere til appen.  
 
Hvem: Morgan, stab, cellegruppeledere og hovedledere 

 
 
3. Hva: Verktøy for kvarteret 

 
Hvordan: Lage en «mal» for kvarteret bestående av sang (spotifyliste), bønn 
(Echoprayer) og bibelleseplan (Bible.com). Distribuere malen gjennom 
cellegruppeopplegg og undervisning på ledersamlinger.  

 
Hvem: Morgan, stab, sokneråd og hovedledere 

 
 
4. Hva: Fastekalender 

 
Hvordan: Lage en fastekalender/bordkalender med daglig bibelvers og bønn gjennom 
fastetiden tilpasset barn.  
 
Hvem: Marta, Inger og Elisa 
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/22
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 24.01.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/005 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Behandling av søknader om å bytte sognekirke

Saksopplysningar:
Frøyland og Orstad kyrkjelyd mottar innimellom søknader om bytte av sognekirke. Dette
gjelder for eksempel medlemmer som flytter ut fra sognet, men likevel fortsetter å være
aktive i kirka, eller medlemmer som bor i områder som grenser til sognet.

For å håndtere disse søknadene på en mest mulig effektiv måte, foreslås det at soknerådet
delegerer disse sakene til administrasjonen ut fra en grunnleggende holdning om at alle som
ønsker å overføre sitt medlemskap til Frøyland og Orstad kyrkjelyd er velkomne til det.

Forslag til vedtak:
Ved mottak av søknader som gjelder bytte av sognekirke, kan disse behandles på
administrativt nivå ut fra en grunnleggende holdning om at alle som ønsker å overføre sitt
medlemskap til Frøyland og Orstad kyrkjelyd er velkomne til det. Etter behandling i
administrasjonen oversendes disse søknadene til bispedømmet for sluttbehandling.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

FOS- 20/005 Vedtak:
Ved mottak av søknader som gjelder flytting av medlemskap fra en kirke til en annen
innenfor Den norske kirke, delegeres myndigheten til å behandle disse søknadene fra
soknerådet til administrativt nivå ved daglig leder. Søknadene behandles ut fra en
grunnleggende holdning om at alle som ønsker å overføre sitt medlemskap til Frøyland og
Orstad kyrkjelyd er velkomne til det. Etter behandling på administrativt nivå oversendes
søknadene til bispedømmet for sluttbehandling.



Side 11 av 17

Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/27
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 30.01.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/006 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Søknad om å endre forordningen

Saksopplysningar:
Det er de senere år gjort noen endringer knyttet til den opprinnelige forordningen som gjelder
for Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Etter å ha gjort seg noen erfaringer med disse endringene,
er det ønskelig å søke bispedømmet om å få formalisert disse endringene.

Vedlagt følger utkast til brev til prost og biskop.

Forslag til vedtak:
Vedlagte brev oversendes prost og biskop med søknad om endring av dagens forordning.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

Det kom en språklig innvending til en formulering i brevet.

FOS- 20/006 Vedtak:
Fremlagt brev, med en språklig justering, oversendes prost og biskop med søknad om
endring av dagens forordning.

Vedlegg:
Utkast til brev om endring av forordning
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/28
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 03.02.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/007 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Oppfølging av kurset "Fokus - vekst i lokalmenigheten" - våren 2020

Saksopplysningar:
16. januar 2020 deltok soknerådet på kurset «Fokus –vekst i lokalmenigheten» i Oltedal,
sammen med en rekke andre sokn i området. På kurset ble det lagt opp til at soknerådet
skulle kunne jobbe videre med dette stoffet i en eller annen form.

Det legges opp til en samtale på soknerådsmøtet om hva som er en tjenlig oppfølging av
kurset for soknerådet i FOK.

Forslag til vedtak:
Saken diskuteres i møtet.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

Soknerådet reflekterte rundt utbyttet av samlingen i Oltedal og hva som er veien videre for
bruk av verktøyet for vekst i lokalmenigheten som ble presentert denne kvelden.

FOS- 20/007 Vedtak:
Sokneprest og daglig leder deltar på en oppfølgingssamling med prosten i mars angående
dette verktøyet. Etter dette møtet, samtaler AU videre om hvordan dette verktøyet kan
anvendes på en best mulig måte i soknerådets arbeid.
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/29
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 03.02.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/008 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Årsmøte for 2019 - 15. mars 2020 - status for planlegging

Saksopplysningar:
Årsmøte for 2019 avholdes 15. mars 2020 i etterkant av gudstjenesten. Årsmøtet
kombineres med en middag for alle som ønsker å delta.

Status for planleggingen er som følgende:

1. Årsmelding

Alle innspill er mottatt, og disse er sendt videre til Ruben Omdal som skal sette det opp
grafisk. Avtale er gjort med trykkeri. Årsmeldingen fulldistribueres i alle postkasser på
Frøyland og Orstad.

2. Opplegg for barna

Martha Nordbø ordner et opplegg for barna under selve årsmøtedelen av
middagen.

3. Rigging av bord

Svein Tore Åtland og noen fra KBU rigger opp bord nede mellom gudstjenesten
og middagen.

4. Årsmøtemiddag

Ingunn Matre og Geir Ådne Vestvik ordner middagen.

5. Cellegruppe

Cellegruppa, som egentlig har ansvar for kirkekaffen denne dagen, spørres om å
steke bacon på forhånd til middagen + ta oppvasken etterpå. Marita T.
Gamlemshaug tar ansvar for å kontakte dem.

6. Servering/opprydning

Stab og sokneråd bidrar.
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7. Annonsering 

Det skal være nok å annonsere årsmøtet på nettsiden, Facebook og på 
gudstjenesteprogrammet, men en del benytter seg også av en annonse i avisa.  
 
Årsmøtet må annonseres senest 14 dager før, inkludert agendaen for årsmøtet.  

·  annonsering på gudstjenesteprogram og Facebook – ansvar: Morgan Fjelde 
·  annonsering på nettside + eventuelt avisannonse – ansvar: Marita T. 

Gamlemshaug 
 

 
Momenter til avklaring:  
 

1. Hvordan legges selve årsmøtedelen opp, og hvordan fordeles tiden mellom KBU og 
resten av kirka? Hvordan skal agendaen til årsmøtet se ut? 

 
2. Skal årsmøtet annonseres i Jærbladet? 

 

 
Forslag til vedtak: 
Saken diskuteres i møtet.  
 
 
Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020: 
 
Peter Reilstad hadde på forhånd sendt inn en spørsmål om hvordan rekruttering til styret i 
KBU skal gjøres. Det er soknerådet sitt ansvar å utpeke nye personer til dette styret. Det ble 
videre avklart hvor mange personer det er behov for til styret og hvem som kan spørres.  
 
FOS- 20/008 Vedtak: 
1. Peter Reilstad spør aktuelle kandidater til styret i KBU.  
 
2. Følgende agenda gjelder for årsmøtet 15. mars 2020:  

1. KBU (KyrkjeByggUtvikling, tidligere Stiftelsen) i 2019 
2. Styre- og varamedlemmer i KBU 2020/2021 
3. Årsmelding Frøyland og Orstad kyrkjelyd 
4. Økonomi – regnskap 2019 og budsjett 2020 
5. Presentasjon av resultat fra NaMU-undersøkelsen (naturlig menighetsutvikling) 
6. Eventuelle spørsmål 

Marie Klakegg Grastveit leder årsmøtet, og Svein Tore Åtland bidrar på sakene som gjelder 
KBU.  
 
3. Det annonseres for årsmøtet på Facebook og gudstjenesteprogram (ansvar: Morgan), og 
på årsmelding og hjemmeside (ansvar: Marita). Det annonseres ikke i Jærbladet.  
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/30
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 03.02.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/009 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Menighetsfest september 2020 -status taler og underholder

Saksopplysningar:
I referatet fra soknerådsmøtet 7. januar står det som følgende:

«Det ble samtalt om mulige talere og underholdere til menighetsfesten 19. september 2020.

Forslag:
· talere: Martin Cave eller Egil Elling Ellingsen

Morgan hører om det er aktuelt for en av disse.

· underholdere: Tore Kåstad eller Oddvar Vignes

Bjørg M. hører om det er aktuelt for en av disse.

Vedtak:
Videre planlegging av menighetsfesten skjer i tråd med samtalen i møtet.»

Status for denne saken følges opp i møtet.

Forslag til vedtak:
Saken diskuteres i møtet.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

Morgan orienterte om at Martin Cave har sagt ja til å komme, og Bjørg M. orienterte om at
Tore Kåstad mest sannsynlig har sagt ja til å komme.

FOS-20/009Vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/31
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 03.02.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/010 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Diakoni - tema på soknerådsmøte og møte med diakon i løpet av våren

Saksopplysningar:
Diakon Ingelin Norbakken, som også betjener Frøyland og Orstad kyrkjelyd, ønsker å møte
soknerådet i løpet av våren. Det vil være naturlig å ta opp temaet diakoni på et slikt møte.

Det legges opp til en samtale i soknerådsmøtetom hvordan en kan ta opp dette temaet på
en mest mulig tjenlig måte i løpet av våren, og det fastsettes dato for et møtepunkt med
diakonen.

Forslag til vedtak:
Saken diskuteres i møtet.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

FOS- 20/010 Vedtak:
Det er ønskelig å få med diakonen og Livspustgruppa på soknerådsmøtet 12. mai der temaet
diakoni settes på agendaen i første halvdel av det ordinære møtet (kl. 20.00-20.45), med
forslag om at diakonen og Livspustgruppa kan fortsette samtalen i etterkant av møtet med
soknerådet. Daglig leder kontakter diakonen og Livspustgruppa angående denne datoen og
hva de ønsker å ta opp med soknerådet.
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Arkiv: KF-KF

JournalpostID: 20/33
Saksbehandlar: Marita Teigen

Gamlemshaug
Dato: 03.02.2020

Saksframlegg

Saksnr. Råd Møtedato
20/011 Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020

Eventueltsaker - soknerådsmøte 11. februar 2020

Saksopplysningar:
Følgende saker ble meldt inn som eventueltsaker i begynnelsen av møtet:

Forslag til vedtak:
Eventuelle saker under dette punktet diskuteres i møtet.

Frøyland og Orstad sokneråd 11.02.2020:

1. Livspust
Bjørg N. orienterte fra siste møte i Livspustgruppa.

2. Årsregnskapet 2019
Marita orienterte om status for årsregnskapet 2019. Når dette er ferdig, sirkuleres regnskapet
med kommentarer på e-post til soknerådet. Vedtak om eventuell avsetting til
disposisjonsfond gjøres på soknerådsmøtet 17. mars.

3. Evaluering av Holmavatn
Dette punktet tas opp på et AU-møte.

FOS- 20/011 Vedtak:
Sakene ble tatt til orientering.


