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:
Kari
Tid:
Tirsdag 17. juni 2014 kl 19:00-22:10
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Eirik Thorsen
Vidar startet dagens samling med å lese Salme 46. Etterpå delte vi et godt måltid mat som Kari hadde
laget til oss. Under måltidet gikk samtalen om hva vi var mest opptatt av om dagen. Før vi gikk over til
formell saksbehandling hadde vi en bønnesamling hvor vi ba for samlingen og for hverandre.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Eierskifte Lundegeilen 18. Vil høyst sannsynlig gjøre at nåværende leiekontrakt blir endret og vi
blir leietaker av kun vår del. Det vil bety en helt annen kostnad for oss. Alternativer må vurderes.
(Finn)
Referat fra møte 14.05.2014.
30/2014 Referatene ble godkjent uten endringer.
Sak

Økonomi.
31/2014 Tall fra regnskapet viser at givertjenesten for mai er litt over budsjett (kr 125.750). Dette er
oppmuntrende og bør informeres om. Samtidig har vi totalt et underskudd på ca kr 90’.
Kostnadsbruken er under budsjett, men situasjonen krever fortsatt nøkternhet.
Sak
Høstens MR møter
32/2014 Møtedager for høsten: 19.aug (Vigdis), 16.sept (Hans), 21.okt (Oddbjørn), 18.nov (Finn),
16.des (Vidar).
Sak

Sak
Evaluering GG
33/2014 Dagbjørg overlater koordinatorjobb til Lillian fra Familiekirken. Magne Straume blir vår
representant i komitéen. Viktig at dette ikke er stabens ansvar, men MR mener det er viktig
at vi deltar. Kan vi også få engasjert flere 50+ i dette.?
Sak
Besøk Bridgebuilders 17 aug.
34/2014 Dette er første samling etter ferien for oss og visjonsfokus og lansering av nytt semester. MR
mener at besøket vil innebære delt fokus. MR ber vidar ta kontakt med Israelsmisjonen om
det fines andre muligheter.
Sak
Dialogsamling.
27/2014 Møte mellom Ganddalen-, Gand- og Bymenigheten sammen med prost og Bispekontor.
forts
Oddbjørn refererte fra samtalen utover den info vi allerede har fått i referat. Disse samtalene
vil fortsette med to samlinger i høst og en til våren.
Sak
Langsiktig tenkning
35/2014 I fortsettelsen av sak 27 ønsker MR å sette ned en gruppe for å utrede ulike hovedspor for BM
i årene som kommer, og konsekvenser av ulike valg. Oddbjørn og Vidar utfordrer noen
personer til dette.
Sak
Lederdøgn September
36/2014 Vi har bestilt opphold på Fjellferie i Sirdal. Foruten Stab, Mr, Cellegruppeledere ønsker vi at
tjenestegruppeledere også deltar. Foreløpig program er:
- Bærekraftig disippelliv/høstens tema/tjenestegaver (Vidar/Kristian Dragsund)
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Innslag ved Andreas Eidsaa – fredag.
Vidar tar i mot innspill.

Sak
Strategiske prosesser
29/2014 Misjonsutvalget hadde sitt første møte 16.juni
forts.
Vidar ønsker at MR prioriterer hvilke områder som det skal jobbes med fremover.
MR: Gudstjenesteplanlegging. Personer til å utfordres ble satt opp.
Mentorer til cellegrupper. Vidar utfordrer flere til dette.
Ommund Rolfsen har takket ja til å gå inn igjen som NaMU-veileder for BM. MR
ønsker å gjennomføre en ny NaMU-test i høst. AU utgjør arbeidsgruppe, men vil vurdere å
knytte til seg andre i praktisk gjennomføring.
Vi ble ikke ferdige og saken må følges opp neste møte
Event. Gaver på SMS/Kortterminal. Få til info via prosjektor under offersang.

Neste ordinære møte tirsdag 19. august 2014 kl 19.00 – 22.00 hos i Vigdis.
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