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:
Hans
Tid:
Tirsdag 16. september 2014 kl 19:00-21:40
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Oddbjørn Folde og Eirik Thorsen
Vi startet dagens samling med et godt suppemåltid som Hans hadde laget til oss. Vi delte status i livet
siden sist og mye hadde referanse til ledersamlingen i helgen. Før vi gikk over til formell
saksbehandling hadde vi en bønnesamling hvor vi ba for samlingen og sakene.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Orientering om ”våre” forskjellige arrangement som har vært siden sist. Mange positive
tilbakemeldinger. (Vidar)
2. Orientering om saker i Fellesrådet, spesielt dåpsaksjon. (Hans)
3. Nytt møte i forum ”Ganddalen” med avklarende samtale. (Vidar)
4. Nytt temahefte blir utarbeidet som samarbeid mellom oss, Ålgård M. og Frøyland Orstad M.
Sak

Referat fra møte 19.08.2014.
44/2014 Referatene ble godkjent uten endringer.
Sak

Økonomi.
37/2014 Regnskapet for august viser positiv utvikling for givertjeneste og inntekter, Tilskudd fra
forts
Bispedømme er mottatt. Kostnadene er under kontroll og vi regner med å være i balanse til
nyttår.
Sak
Eierskifte Lundegeilen
38/2014 Reidun, Vidar og Oddbjørn har vært i oppklarende møte med nye eiere (Reidar Bjerga og Ole
forts
Martin Eidevik). Vi er tilbudt å beholde tilsvarende kontrakt som i dag, men uten fremleie av
kjeller. Kostnad kr 11.000 for hele huset pluss felleskostnader. Det er et par ting som må
avklares før ny kontrakt inngås. Vidar har fullmakt til å sluttforhandle.
Sak
Søknad på ”Priska og Akvilas” stipend
45/2014 Ny søknad mottatt fra ”Dawn Norge” om støtte til prosjekt for opplæring og gjennomføring
av M4-kurs for menighetsplanting. Søknaden innvilges med kr 50.000 og Vidar følger opp
slik at vi får besøk fra Dawn senere i høst eller til våren. Midlene tas fra vårt 5% fond.
Sak
Dig film/mediagruppe.
46/2014 MR vedtar AU`s forslag om å bevilge midler til pc utstyr for gruppa med øvre grense på kr
15.000. Midlene tas av ungdomsfond.
Sak
47/2014 Kurs for Dig leder.
MR vedtar støtte med inntil kr 6.000 for 4 ledere for kursing i ungdomsarbeid. Dekkes over
ungdomsfond.
Sak
48/2014 Coachingkurs for Vidar
MR bevilger kr 13.000 for dette kurset om Vidar ser det tjenlig å delta. Kurset har fire
moduler, avholdes i Frøyland Orstad kirke og vil fordeles på dette og neste budsjettår.
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Sak
49/2014 Strategisamtale
Vi delte inntrykk fra helgens ledersamling i Sirdal. Det er viktig at Ove’s gruppe blir
bestående av både gamle og nye medlemmer i BM.
Det ble også samtalt om leder behov, spesielt i barnearbeid. Der trengs det nye ledere da
mange har ”gjort ferdig” sin tjeneste der. Nye foreldre bør oppmuntres/utfordres til å gå inn i
tjenesten.
Kan vi bidra med å få til ungdomsarbeid for byen i aldersgruppen 17-19 år. Her tenkes det et
felles arbeid med andre menigheter ut fra BådeOg-huset. Tanker om dette tas videre.
Event.
Neste år høst-ledersamling blir forsøkt lagt til Holmavatn i september. Andre alternativ er
Alsvik, Horve eller Ognatun.
Vurdere Familie week-end i 2016 til Åpta.
Vurdere menighetsfest til våren.

Neste ordinære møte tirsdag 21. okt 2014 kl 19.00 – 22.00 hos Oddbjørn.
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