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:
Reidun
Tid:
Tirsdag 20. august 2013 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Kari Sinnes, Reidun Aalstad, Vigdis
Norheim, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent)
Forfall: Vigdis Norheim og Hans Lie.
Reidun mente hun serverte ”det vanlige”, men det var det ingen som husket, suppen var nydelig! Dele
runden ble innholdsrik siden det var lenge siden sist. Bønn for aktuelle saker og for hverandre.
Orienteringssaker:
Lokal grunnordning. Vi har søkt om utsettelse til ny prest/dgl leder er på plass.
Sak
Referat fra møte 19.06.2013.
30/2013 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak

Ledersamling
28/2013 Helgen 20 -21/9 er bestilt på Prekestolhytta. Ca 25 stk er påmeldt. Fredag blir programmet
forts
startet med mat. Så blir det inspirasjon, orientering og bønn utover kvelden. Lørdag starter vi
med å gå gjennom de 4 temaene for omorganisering av gruppene i menigheten: Vekstgruppe
– innledning Morgan. Disippelgjøring – innledning Eirik. Misjonale utfordringer – innledning
Oddbjørn. Inkludering av nye/deling – innledning Finn. Gruppearbeid og plenumssamling.
Lunsj. Etter lunsj informasjon fra MR, bønn i grupper og nattverd.
Sak
Strategi og utvikling mot 2018.
10/2013 Siden vi nå skal få ny prest/daglig leder ser vi oss best tjent med å avvente denne saken inntil
forts.
videre.
Sak
Gudstjenester fremover.
31/2013 Alle Gudstjenester er dekket fram til desember. Flere navn ble nevnt og Morgan tar kontakt
med disse for avklaring og hjelp.
Sak

Møtedatoer høsten 2013.(oppdatering)
23/2013 MR: 20/8 (Reidun) – 17/9 (Kari) – 15/10 (Morgan) – 12/11 (Vigdis) – 10/12 (Hans)
forts
AU: Møtes onsdag før MR.

Sak

Ny prest/daglig leder.
29/2013 Stillingen er annonsert og vi avventer søknader. Frist 31.08.
forts
Sak

Ungdomsarbeider
32/2013 For å holde trøkk på ungdomsarbeidet ønsker MR en hel stilling for dette. Vedkommende bør
også kunne gjøre noen adm.oppgaver. Vi vil da samle tre nåværende stillinger og utvide med
45% til 100%. Staben lager til stillingsannonse.
Sak
Forespørsel fra Høyland menighet
33/2013 Kan vi ta ansvar for konfirmantundervisningen? Det finner vi ikke mulig på nåværende
tidspunkt. Konfirmantene er dog velkomne til oss.
Sak
Lokaler
34/2013 Vi er tilbudt lokaler i nybygg ved ruten. Prisen er fra 1500 til 2000 pr kv.meter. Interessant,
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men ikke mulig nå.

Event. Avskjedsfest for Morgan
Dette vil vi prøve å arrangere 25 eller 26 oktober, eller 1.nov. Egen komite arbeider med
dette.
Neste møte tirsdag 17. September 2013 kl 19.00 – 22.00 hos Kari.
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