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
Tid:
Onsdag 19.juni 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
Oddbjørn ”chef” disket opp med nydelige burgere fra grill og ditto tilbehør. Dele runden ble spesiell i
og med at Morgan har fått ny stilling i F/O. Hans møtte med brukket fot og Sigbjørn med ny
beslutning (se nedenfor). Bønn for aktuelle saker og for hverandre.
Orienteringssaker:
1.Fam. Hjorthaug vil slutte i menigheten og engasjere seg lokalt via IMI-kirken. Formell utmeldelse
vil komme i uka.
2. Vigdis går dermed inn som fast rådsmedlem og Eirik Thorsen blir vara.
3. Maria Oftedal har takket ja til vikariat i 25% for Monica Straume.
Sak
Referat fra møte 07.05.2013.
27/2013 Referatet ble godkjent uten endringer.
Ledersamling
28/2013 Helgen 20 -21/9 er den som passer best. Sted må avklares og budsjett er maks 35’. Reidun og
Morgan finner sted.
Sak

Sak
Strategi og utvikling mot 2018.
10/2013 Oddbjørn har deltatt på menighetsmøte for mulig samarbeidspartner. Gruppen som driver
forts.
dette er ca 45 stk med smått og stort. Lederne inviteres til vårt møte 20/8 fra 20.00 til 21.00
for videre drøfting og avklaring.
Sak
Gruppestruktur.
16/2013 Morgan og Reidun har laget en skisse for info/opplæring om den nye gruppestrukturen.
forts.
Foreløpig ser den slik ut: Fire kvelder over 4 tema som er: Vekstgruppe – Disippelgjøring –
Misjonale utfordringer – Inkludering av nye/deling.
Prosessen går videre, men det kan være nødvendig å justere tidsrammen som følge av endring
i daglig leder/prest.
Sak
23/2013

Møtedatoer høsten 2013.
MR: 20/8 (Lundegeilen) – 17/9 (Reidun) – 15/10 (Kari) – 12/11 (Vigdis) – 10/12 (Hans)
AU: Møtes onsdag før MR.

Ny prest/daglig leder.
29/2013 Vi samtalte om mulige kandidater som kan overta etter Morgan til høsten. I første omgang
bør vi se etter personer som har sin styrke i å være ”nyetablerer”. Oddbjørn vil, om
nødvendig, kontakte flere personer utover sommeren.
Sak

Sak

Tanker etter ”exponential”
26/2013 Dette tema må utsettes til neste møte.
Forts.
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Event. Opplegg 18/8
Som følge av oppstått situasjon kan det være lurt å ha givertjeneste som første tema til høsten.
Finn og Oddbjørn har ansvar for henholdsvis info del og åndelig del om temaet.
Neste møte torsdag 20. August 2013 kl 19.00 – 22.00 på menighetshuset i Lundegeilen.
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