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:
Andreashagen
Tid:
Onsdag 29.mars 2017 kl 17:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde, Håvard Særheim, Tor Arvid Flokketvedt (vara), Øyvind Lunden,
Torstein Caixeta Thingnæs Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente Mari Rolfsnes
(referent)
Forfall:
Håvard Nesvåg
Denise Johnsen-Joakimsen fra Stavanger International Church var invitert til å være med oss til 1930.
Hun er en tidligere medarbeider av Vidar og har fungert som hans rådgiver. Hun mener å ha et kall til å
be for Norge og vår menighet spesielt. Sammen med henne skal vi ha fokus på bønn, tilbedelse og
lytting i Guds nærvær.
Vi startet kvelden med å spise middag sammen – deilig Bacalao laget av Øyvind!
Vidar leste Lukas 4,14-21, hvor Jesus leser profetien om seg selv, hans oppdrag er å forkynne et godt
budskap der fanger skal få frihet, blinde få synet igjen, sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra
Herren.
Denise leste Habakuk 2,2-3 - fikk dette for noen dager siden da hun bad. Mener dette er et budskap til
det norske folk. Til en «rest» som er tilbake. Hun delte et syn – en velfødd saueflokk, tiden er inne for
innhøsting, til å ta steg i tro, Ånden er sammen med oss, ta steget, la Ånden fanger deg, Guds nåde har
vært som et regnskyll over Norge, over landet og folket. Det er behov for en overgivelse til Gud, en
overgivelse der vi sier unnskyld Gud, vi er villige til å gjøre ting, vi vil gjøre det på din måte
Denise oppfordrer oss til å be over dette som en gruppe og enkeltvis, be om å få nyss i Guds prinsipp
og plan, at dette er det Gud vil med vår menighet.
Avgjørelsen til DNK kan gi oss mismot men Gud er i går og i dag den samme, Han forandrer seg ikke.
Han er den han er og forandrer seg ikke, vi kan be, rope ut innfor Herren, tilgi oss, be slik Kristus vil
vi skal be, slik at Gud kan nå oss. Åp 3,17-20
Gud ser etter folk som lar seg nå og er lærevillige, noen ganger kjemper vi/stritter imot med det Gud
vil vi skal gjøre.
Samlingen med Denise ble avsluttet med bønn der hun bad for flere av oss og delte det hun mente var
budskap til fra Gud til den enkelte

Orienteringssaker
 Referat fra MR
 Referat fra årsmøtet
 Referat fra møte i strategi- og fornyelsesgruppa
 Kort muntlig referat fra stiftelsesmøtet i Frimodig kirke, 20. mars.
 Status for samlivskurs (september 2017)
 Status planlegging av menighetsweekend i mai.
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Sak 42/2016

Vi har resultatet fra siste NAMU-undersøkelse og referater fra Strategi og
fornyingsgruppen som bakteppe for diskusjon samt samlingen med Denise.

Strategi 2017
Menighetsrådet er både et formelt og åndelig lederskap. Dette innebærer fokus,
strategi og prioriteringer. Hva betyr det i praksis? Hva kan vi gjøre?
Hva har Gud minnet oss om?
1. Vi som er ledere er forbilder - Vår karakter setter standard
2. MR er «rederiet»
3. Bibelen må snakkes om - snakkes mer om og mer opp
4. Barnearbeidet – utfordre bredt (viktigere enn nettverksarbeid) neste
generasjon
5. Kan være mer effektive ang administrative saker- mer effektive i AU
6. Viktig med Egypt-engasjement
7. Jesus er selve Budskapet – ikke bare budbæreren
8. Menighetsplanting – kan vi plante menighet?
9. Våge å gjøre seg sårbare, våge å gå ut av komfortsonen

Sak 09/2017

Torsdag 8.juni – mini Agenda 1 – 18-22 – håper på Bådeog-huset

Eventuelt

Neste møte: tirsdag 25. april 2017 kl 19:00 - 22 – Bente tar med forfriskninger
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