ByMenigheten - Sandnes
Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET
Sted:
Kari Sinnes
Tid:
tirsdag 13.desember 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Oddbjørn Folde(lovlig forfall), Reidun Aalstad, Kari Sinnes, Hans Lie,
Sigbjørn Hjorthaug, Vigdis Norheim(vara) og Finn Stangeland (referent)
Fellesskap, med deling av «hvordan har jeg det, egentlig» og bønn for hverandre. Vi delte ord fra
Bibelen fra 1.Tess.3.11-13.

Sak
Referat fra møte 29.11.2011.
48/2011 Referatet ble godkjent med en endring i sak 46/2011.
Endringer må meldes innen 4-fire dager til referent.
Sak
Gjennomgang av vårens Gudstjenester.
49/2011 Morgan gikk gjennom listen og fastsatte talere og program. Det blir mange «gjestetalere»
spesielt fra egne rekker. Vi fortsetter med hver 14.dag.
Sak
Medarbeiderdag og medarbeider fest.
46/2011 Den 4/2 blir det en inspirasjonsdag for alle i tjenestegrupper. Vi gjennomgikk AU’s skisse for
Forts. program og Morgan vil forsøke å få med en inspirator ut fra en del forslag.

Den 14/4 vil vi forsøke å arrangere en inspirasjonskveld for hele menigheten. Vi hadde en del
innspill for program og dette følges opp neste MR.
Sak
Godhetsdag/helg Ganddal 3/6.
47/2011 Morgan orienterte fra møte med de andre menighetene i Ganddal. Vi vil delta i denne
Forts.
forutsatt at alle menigheter i Ganddal blir med. Blir det forfall må vi revurdere vår deltakelse.
Dagbjørg Straume er villig til å være «daglig leder» for prosjektet. Nytt møte i januar.
Sak
16/2011
+
43/2011
Forts.

NaMu og Bymenigheten.
Vi arbeidet videre med de innspill RL hadde til oss på forrige møte samt punkter fra AU.
Noen av punktene som vi holder fram er: Ta tid til Gud gjennom Bibel og Bønn. Vårt fokus
må også være rettet mot frimodighet. Kontakt med ikke kristne «kan også koste oss et
vennskap». Villige til å investere tid.

Sak
Bemanning
50/2011 Gøran sier formelt opp sin stilling i BM. Vi ser behov for å styrke staben mot barnearbeidet
via en 40% stilling. Dette «bakes» inn i budsjettet for 2012 som vi tar opp neste møte.
Event. Hans tok opp vår «datamenighet» og hvordan vi kan betjene den framover via forbønn,
spørsmål/svar etc. Er dette noe en cellegruppe kan ha som sin «cellesøndag»? Info om dette
på medarbeiderdag 4/2.
Til slutt snakket vi litt om hvordan Gudstjenesten har fungert i høst. Vanskelig for de med
små barn < 4. Topp for de med større barn. Vi er rimelig blanke på tenåringer.
Neste møte onsdag 11.januar 2012 kl 19 hos Finn.
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