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:
Lundegeilen 18
Tid:
Tirsdag 25.april 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde, Håvard Særheim, Tor Arvid Flokketvedt, Øyvind Lunden, Torstein
Caixeta Thingnæs, Ragnhild Øvrebø (vara), Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente
Mari Rolfsnes (referent)
Forfall:
Håvard Nesvåg
Fellesskap og bønn
Vidar deler litt om hovedpunkter i bokmanuset sitt. Og vi delte litt fra våre liv.
Orienteringssaker
 Referat fra utvidet bønne- og strategikveld. Godkjent.
 Oddbjørn og Vidar har vært på møte med Bispedømmerådet og biskop. Biskopen ønsker å
møte alle menighetsråd 18.mai
 Status – samlivskurs i Sandnes-kirken etter initiativ fra Bymenigheten. Det arbeides nå for å
avholde kurset over to lørdager i januar 2018. En nødvendig utsettelse for å få bredere eierskap
fra flere menigheter. En god prosess med egen arbeidsgruppe (representanter fra flere
menigheter) er nå i gang.
 Status Godhet Ganddal, Vidar orienterte.
 Planlagt Menighetsweekend – påmeldingen går tregt, vi håper det løsner.
 Det blir lederdag 9. September på Utstein. MR møter sannsynligvis allerede fredagskvelden
som sist.
 Prosjekt bønnerom i Lundegeilen 18. Arbeidsgruppe er i gang med spennende planer! Vi ber
om økonomisk oversikt.
 Orientering om konfirmantarbeid og DiG som har gjennomført re-start i april. I september
ønsker MR å ta opp ungdomsarbeidet spesielt.
 I etterkant av fellesgudstjenesten 2. Påskedag fikk vi forespørsel fra Fredheim om
fellesprosjekt ”Ta påsken tilbake 2018”. Dette tenker vi på
 Initiativ fra Bård og Liv Harriet om å arrangere ukentlige enkle møter i Bymenigheten gjennom
sommeren. Noen synes sommeren er lang uten møtepunkter. Forutsetning er at det drives av
frivillige. Kjempebra initiativ; «vi velsigner utspillet» det er bare å sette i gang.
 Bymenigheten som nettverksmenighet: En gammel drøm om ”ByMenigheten Egersund” har
begynt å røre på seg. Vidar deler tanker etter noen kontaktpunkter.
Sak 10/2017

Håvard gjennomgikk resultatregnskap mars og balanse. Ingenting å bemerke, tas til
etterretning

Økonomirapport
Sak 11/2017
Awana og
fornyelse av vårt
barne- og
ungdomsarbeid

ByMenigheten ved våre gode barneledere, har gjennom mange år drevet godt
barnearbeid med Promise Land som utgangspunkt. Mye skjer i samfunnet og det er
viktig å ha fokus på den oppvoksende generasjon og kunne møte barn og unges
behov, samt oppmuntre foreldre til tro på hjemmebane
Etter det vi har hørt om Awana har vi tro på dette opplegget.
Prosjektgruppe skal ha møte 2. Mai.
Søndag 7. mai blir en gudstjeneste der dette får hovedfokus.
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14. juni blir det Awana inspirasjonskveld m/ Runar Landro i Bymenigheten –
Sandnes. Sted er foreløpig uavklart.
Vidar orienterte om samtaler med Fredheim ved Runar Landro, om mulig
samarbeid om en stilling i Awana-arbeidet, delt mellom Awana Norge (50%) og
ByMenigheten Sandnes (30-50%).
MR ønsker at ByMenigheten-Sandnes skal satse på Awana. Vi ser for oss
minimum 30% stilling til dette arbeidet. Vedkommende skal være leder for lederne
dvs de voksne/foreldrene. For å kunne realisere dette må vi sikre økonomisk
dekning, dvs økt givertjeneste.
Samarbeid med Fredheim i denne opplæringen ser vi på som en fordel og stiller oss
positive til et stillingssamarbeid med Fredheim
Sak 42/2016
Strategi 2017

Arbeidsgruppen for strategiarbeid, der 3 fra MR er med, har jevnlige treffpunkt og
gjør gode forberedelser og gir gode referat som grunnlag for diskusjon inn i
menighetsrådet.
MR ligger likevel litt bakpå når det gjelder vedtak om strategiske punkter for
ByMenigheten. Målet var å ha strategiplan ferdig oktober 2016, det klarte vi ikke.
Vi prioriterer strategi på neste møte og har som mål å gjøre vedtak om noen
konkrete hovedmål for ByMenigheten-Sandnes

Sak 12/ 2017
Eventuelt

Ingen saker

Neste møte: tirsdag 23. mai 2017 kl 19:00 - 22 – Håvard N tar med forfriskninger
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