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:
Menighetskontoret-Lundegeilen 18.
Tid:
Tirsdag 17. mars 2015 kl 19:00-21:45
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Vidar Bakke
Oddbjørn innledet med å lese Fil. 4.9 og delte noen tanker om verset.
I løpet av den første timen fikk vi nybakte skoleboller med vaniljekrem ”øye” av Håvard,
herlig!! Samtidig delte vi ”her og nå tilstand” for den enkelte.
Vi avsluttet med bønn for menigheten, våre medarbeider og for hverandre.
Orienteringssaker (fra AU):
1. AU deltok på møte med Stab, Familiekirken Ganddalen menighet om «Godhet Ganddal».
Planleggingen er i rute, og oppgaver videre er fordelt mellom de ulike menigheter. Det planlegges et
nytt møte med representanter fra Ebeneser og Salem i tillegg.
2. Konfirmantledere sponset med kr 250 til skiheiskort i helgen.
3. Det var en positiv meningsutveksling på celleledersamlingen 25/2.
4. Vidar er 100% sykemeldt til over påske. Stab og AU løser oppgaver løpende og tar nødvendige grep for
å få dette til.
5. Oddbjørn prøver å få ut en medlems info mail før påske.

Sak

Referat fra møte 11.02.2015.
13/2015 Ingen endringsforslag og referatet godkjent.
Sak

Vikar for Ungdomspastor
14/2015 AU og ungdomspastor skal ha møte med mulig kandidat på fredag. Vi antar at en
stillingsstørrelse på 60% vil være greit.
Sak

Talere til Gudstjenester i mars og april.
15/2015 John Arve Lunde taler 29.3. Anne Marie og Andreas Bjørntveit (fra Fredheim) har ansvar for
formidling/talen 2. Påskedag. (6/4)
Til 19. April ble det foreslått en del navn og AU avklarer.
Komf.gudstjenesten 9 mai er tilrettelagt av Ariane og vi spør prosten om geistlig hjelp om
nødvendig.
Sak
Veivalg for fremtidig kirkeordning.
16/2015 Vigdis H. ble kontaktet i møte og vil lede dette. Hun kan knytte til seg 1 til 2 personer slik
at de blir en gruppe.
Sak
Årsmøte
17/2015 Bruke tidligere modell for årsrapport. Stoffet er samlet inn og må legges inn. Hans/ Ove
E. gjør dette så raskt som mulig.
Oddbjørn leder og styrer samtale. Finn går gjennom regnskap. Håvard gjør et intervju
med Oddbjørn om BMS. Vigdis og Kari sørger for forfriskninger. MR møter kl 19.00 og
hver tar med en kanne kaffe/te.
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Event. Valgsøndag nytt MR.
Valget skal foregå 13 og 14 september. Vi søker om å få avvikle vårt valg søndag 13 etter
gudstjenesten. Oddbjørn sørger for søknad og følger opp.

Neste ordinære møte tirsdag 14. april 2015 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for
forfriskninger: Hans.
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