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
Tid:
Tirsdag 16.april 2013 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
Vi spiste et godt måltid mat og delte opplevelser i tiden fra forrige møte, spesielt påskeopplevelser.
Noen hadde ord til oppmuntring og noen løfter fra Bibelen. Bønn for aktuelle saker og for hverandre.
Orienteringssaker:
1.Bønnegrupper er tjenestegrupper og fremheves derfor ikke spesielt i årsmelding.
2. Vi bruker 4 personer fra apostlenes gjerninger til temaserie i høst.
3. Morgan har hatt samtale med Tage og det er et avklaret forhold til hans oppsigelse. Det blir jobbet
videre med mulig erstatter.
Sak
Referat fra møte 16.03.2013.
18/2013 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak

Økonomi og givertjeneste.
19/2013 Gaver til Åpne Dører er i henhold til budsjett og viser fin utvikling. Gaver til givertjenesten er
10’ mindre enn fjoråret, mens den burde vært 30’ mer. Spørsmålet blir hva vi kan gjøre av
tiltak for å få balanse i utgifter og inntekter. Etter en god drøftelse falt vi ned på tre
hovedpunkter:
1. Informasjon a la ”Tall og sånn” både i program og på nettsidene våre.
2. Lotteri-gimmick. Trekning av fin premie til de som øker sin givertjeneste.
3. God synliggjøring av hva pengene skal gå til.
Sak
Strategi og utvikling mot 2018.
10/2013 Morgan og Oddbjørn har hatt ny samtale med prosten i Sandnes og Rune Rasmussen. Vi gikk
forts.
gjennom utfordringer vi har fått gjennom disse, fikk noen avklaringer og stiller en del
spørsmål til neste samtale mellom disse fire. Alle fikk legge fram sine refleksjoner om
muligheter og hindringer. Morgan oppdaterer arbeidsskjema som ligger i drop-boks.
Sak
Gruppestruktur.
16/2013 Vekstgrupper ble introdusert på årsmøtet og drøftet i mindre grupper hvor alle laget et SWAT
forts.
skjema. Disse ble gjennomgått og innspill vurdert. Vi konkluderte med at MR ønsker å
innføre ny modell for gruppene våre. Dette gjøres ved at det blir igangsatt undervisning om
dette i okt/nov. Både for å inspirere alle og dyktiggjøre gruppe ledere i ny strategi. Vi må
også akseptere at ”gamle” grupper kan leve videre, men regner med at disse transformeres
eller dør ut.
Sak
NaMu.
20/2013 Nåværende veiledningsstruktur blir endret og vi knytter til oss Runar Landro direkte. Han vil
da delta på annet hver AU og av og til i MR.
Event.
Det var ingen andre saker under dette.
Neste møte torsdag 14. Mai 2013 kl 19.00 – 22.00 hos Morgan.
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