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:
Oddbjørn Folde
Tid:
onsdag 11.april 2012 kl 18:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Reidun Aalstad, Kari Sinnes, Hans Lie,
Sigbjørn Hjorthaug, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent)
Fellesskap, med deling av «hvordan vi har opplevd påsken dette året». Bønn med og for hverandre.
Orienteringssaker:
1 Punkt om bispevisitas var glemt i årsmeldingen og er ført inn i ettertid.
Sak
Referat fra møte 06.03.2012.
13/2012 Referatet ble godkjent uten nye endringer.
Sak
NaMu og Bymenigheten.
05/2012 Morgan har hatt møte med veileder Runar Landro. Samtalen dreide seg blant annet omkring
43/2011 hvordan vi kan bli:
Forts.
 Tydeligere på mål

 Hvem, hva, hvor bevissthet
 Finne evangelistene i BM
 Virkemidler som Godhet Ganddal, Alpha, cellesøndager og søndagsmiddag for nye i
BM.
Vi ønsker også at staben bruker NaMU aktivt i daglig drift av menigheten.
Fase 2: Bønn – 3 i bønn og e-poster med bønneemner.
Sak
Menighetsfest 14/4 kl 19.30.
08/2012 Vi arbeidet videre med programmet og viser til eget notat om dette. Kristin Dragsund kom og
forts
var med siden hun skal være kveldens programleder.
Sak
Besøk av Prost Ludvig Bjerkreim. (fra kl 20.30 til 21.00)
1. Han takket MR for vårt arbeid og den sammenheng vi står i.
14/2012
2. Strategi og fremtid.
Planer for ny kirke i Ganddal. Håp om budsjettmidler til første steg i arbeidet.
En ser for seg et flerbrukshus, kanskje med to «menigheter» med ulik profil.
Det vil bli et møte i mai mellom gruppene og fra oss møter Morgan, Oddbjørn og
Vigdis.
3. Gudstjenesteordning for BM. Vi ble bedt om å ha en bevisst tekning rundt liturgi for
dåp og nattverd. I tillegg passe på at elementer som Syndstilgivelse, Trosbekjennelse
og Temarekke er med.
Det vil bli bispevisitas i Gand/Ganddal uke 46. Dette vil til en viss grad involvere BM
i samtaler.
Sak
Vikariat i U-pastorstillingen, ByMenigheten Sandnes.
15/2012 Bymenigheten ønsker å tilby denne stillingen til Tage Emil Good Djøseland, 40% stilling fra
01.05.2012. Tilbud formidles på vanlig måte.
Ingen saker.
Event.
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Neste møte onsdag 02. mai 2012 kl 19.00 hos Vigdis.
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