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:
Finn Stangeland
Tid:
tirsdag 18.september 2012 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Sigbjørn Hjorthaug, Kari Sinnes, Reidun
Aalstad, Hans Lie, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent)
Forfall: ingen
Fellesskap, med deling av «hvordan har jeg det nå». Sigbjørn hadde et oppmuntringsord til alle. Bønn
med og for hverandre.
Orienteringssaker:
MR 13/11 vil starte kl 18.00 slik at vi får forberede møte med biskop, Gand MR og Ganddalen MR.
Sak
Referat fra møte 21.08.2012.
29/2012 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak
Info folder.
30/2012 Morgan la fram forslag om utarbeidelse av en folder som kan presentere menigheten. Kanskje

kan vi distribuere den i hele Sandnes? Hans og Sigbjørn bistår med utarbeidelse. Kan også
trekke inn andre ressurspersoner. Vi må ha et kostnadsoverslag for trykking og distribusjon til
neste møte.
Sak
Alpha
24/2012 Morgan orienterte om møte med Vigdis Norheim og Bård Bakke. Komiteen er allerede godt i
Forts. gang med arbeidet og vi satser på kursstart 8/1/13. Spesiell invitasjon mot konfirmantforeldre.
Kostnadsramme på kr 15.000 vedtatt. Pris for deltakere vurderes. Ytterligere info kan leses
via link www.mindmeister.com/200523457/alphakurs
Sak
Middag for nye medlemmer og andre som vil vite mer om BM.
31/2012 Opplegget er stort sett på plass og nødvendige personer fra stab og råd er klar til å være med.
Nå gjenstår det å få påmeldinger.
Sak
Samtaler mellom Ganddalen menighet og Bymenigheten.
26/2012 Reidun stiller som vikar for Vigdis i oktobermøte.
forts

Sak
Samling for ledere i ulike grupper i BM 27/10.
28/2012 Team fra IMI-kirken i Stavanger vil gjerne komme og det er laget et forslag til innhold og
Forts tidsramme for samlingen. Morgan følger dette opp videre og finner egnede lokaler. Vigdis og
Kari står for bespisningsopplegg. Vi tenker også at samlingen blir mest mulig åpen for de som
måtte ønske å komme selv om dette er rettet mot gruppeledere.
NaMu. Til denne saken var Runar Landro innkalt som vår veileder. Han utfordret oss på MR
Sak
32/2012 i november til å være konkrete med hvilke tiltak vi ville iverksette. Vi har utpekt Alpha og
Middag for nye som to satsingsområder. Disse tiltak ble gjennomgått og drøftet. Videre
samtalte vi om menighetens svake og sterke sider og hvordan de siste kan løfte de svake. Det
er fortsatt utfordringer og ting vi må jobbe videre med. Vi merker at å oppmuntre hverandre
smitter over og gjør ledere mer positive. Barne- og ungdomsarbeidet er i en positiv fase og
trenger at vi bygger relasjoner mellom dette og menigheten. Utfordring til tjeneste kan være
krevende, men må gjøres. Forbønn i gudstjenesten må ikke uteglemmes.
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Event. Konferanse i Florida uke 17 -2013. Foreløpig reiser Oddbjørn og Morgan fra MR. Vigdis
avgjør i løpet av uka.
Misjonsutvalget trenger revitalisering. Vårt prosjekt i Brasil føles å ha hatt sin tid. Ta kontakt
med NMS for utfase dette. Nytt prosjekt i Brasil kan være rettet mot barn via
Misjonsalliansen. Morgan og Bård følger opp dette og kommer med forslag.
Neste møte tirsdag 16. oktober 2012 kl 19.00 hos Reidun.
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