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:
Tid:
Forfall:
Til stede:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Tirsdag 22.januar 2008 kl 19:30-22:00

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor
Flugsrud og Morgan Fjelde (hovedprest/daglig leder)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland

Naturlig menighetsutvikling: Ommund Rolfsen var med på dette menighetsrådsmøtet som observatør
og for å bli kjent med Menighetsrådets arbeid.
Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.
Sak
01/08

Valg av leder og nestleder
Bakgrunn: Menighetsrådet velges for fire år. Leder og nestleder velges for ett år om
gangen.
Vedtak: Ove Eldøy ble valgt til leder og Ragnhild Øvrebø ble valg til nestleder.

Sak
02/08

Oppfølgingssak MR. 17/07, 50/07: Engasjert lederskap
Bakgrunn: Et av spørsmålene vi stilte var om vi kan styrke menighetsrådets
engasjement og kontakt med de ulike tjenestegruppene i menigheten dersom hver enkelt
får et spesielt ansvar inn mot en tjenestegruppe (cellegrupper, ungdom, barn,
givertjeneste, misjon, klynger, osv), eller evt. mer prosjektbasert. I prosessen ble alle
utfordret på interesser og ønsker. Menighetsrådsmedlemmene skulle arbeide med å finne
rollen sin til neste MR.
Drøfting: Alle medlemmene i menighetsrådet har gitt tilbakemeldinger på hvilken
tjenestegruppe eller prosjekt de vil følge opp.
Vedtak: Morgan følger opp den enkelte menighetsrådsmedlem i forhold til engasjement
mot tjenestegrupper.

Sak
03/08
AU

Budsjett og økonomisituasjon
Bakgrunn: Se vedlagt, foreløpig regnskap for 2007. Menigheten har til nå ikke
utarbeidet et budsjett for 2008.
Vedtak: Kjell Martin, Gunnar og Morgan setter seg ned og utarbeider et budsjett til
neste AU basert på 2007 regnskap.

Sak
04/08

Leder-weekend
Bakgrunn: Menighetsrådet bruker cellegruppelederne som sitt viktigste høringsorgan.
På weekenden 25. - 26. januar er det satt av tid for "2012". Forslag til program ligger
vedlagt.
Menighetsrådet vil sammen med cellegruppelederne fortsette arbeidet med å se frem mot
”2012”. Se sak 09/08.
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Sak
05/08
AU

Evalueringsgruppen
Bakgrunn: Evalueringsgruppen har et mandat fra Menighetsrådet i Bymenigheten Sandnes å evaluere menigheten ut fra dens absolutter. Gruppen har arbeidet en stund og
det er naturlig å få en tilbakemelding på arbeidet som er blitt gjort.
Vedtak: AU ønsker en statusrapport om arbeidet, samt en plan for det videre arbeidet, til
neste AU møte.

Sak
06/08
AU

Retningslinjer og beredskap for forebygging av seksuelle overgrep
Bakgrunn: Vi har mottatt veiledning utarbeidet av Bispekontoret for slikt arbeid og
ønsker å utarbeide retningslinjer for Bymenigheten - Sandnes.
Vedtak: En arbeidsgruppe bestående av Ragnhild Øvrebø, Asbjørn Finnbakk, Henry
Ove Berg og Janne Myrland utarbeider retningslinjer for Bymenigheten-Sandnes.
Ragnhild kaller inn til gruppens første samling.

Sak
07/08
AU

Ny nattverdskalk, etc.
Bakgrunn: Menighetsrådet ønsker å takke Elisabeth Edland for arbeidet.
Vedtak: Gavekort på Bok og Media kjøpes. Anne utfordres til dette.

Sak
08/08
AU

Årsmøte + årsmelding
Vedtak: Årsmelding for MR utarbeides av Ove. Mal for de enkelte (tjeneste-) grupper
sendes ut fra staben og fylles inn av gruppeansvarlige. Alt samles til en komplett
årsmelding til årsmøtet
Orientering fra Stab:
- Møte med Ass Kirkeverge Tore Henriksø
Morgan er fra nå av Hovedprest/daglig leder. Gøran er prest med ansvar for nyutvikling.
Gøran Byberg sin lønn heves.
- Barnelederkonferanse USA
Anne Marie Vik Røise, Reidun Aalstad, Ann Sigrunn Vignes, og Ingrid Halvorsen
Heskje er påmeldt pr i dag og reiser til USA i slutten av april.
- Leie Bydelshuset
Leien på Bydelshuset har steget fra 1500,- pr gang til 4000,- pr gang. Ragnhild
undersøker hvorvidt en slik leieøkning er lovlig. Morgan undersøker det kommunale.

Sak
09/08

Bymenigheten år 2012
Bakgrunn: Vi skal tegne et "bilde" av menigheten i år 2012. Hvordan ser det ut?
Noen "stikkord" i forbindelse med "2012": Naturlig menighetsutvikling; 'Satelitter'
(Stangeland, Lura, Austrått/Graveren, ...); Den store feiringen / små feiringer /
cellegruppene; Kulturhuset / sentrum; Ganddal bydelshus for lite; Kontor nærmere
sentrum; ...
Drøfting: Menighetsrådet fulgte opp vedtaket i sak 51/07 med å prøve å tegne et ”bilde”
av hvordan vi ønsker at menigheten skal se ut i 2012. Vi skrev ned våre tanker om hvor
vi tror/ønsker menigheten står i forhold til: Misjon, givertjeneste, tjenestegrupper, media,
web, barn, ungdom, klynger, bygg, cellegrupper, prester, gudstjenester osv.
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Arbeidet forsetter på lederweekend på Holmavatn 25-26 januar.
Sak
10/08

Eventuelt.
Forbønnstjenesten: Menighetsrådet ønsker at forbønnstjenesten ber for menighetsrådet
i viktige saker.
Vedtak: AU sender en forenklet saksliste til forbønnstjenesten om viktige saker i forkant
av menighetsrådsmøtene.

Neste ordinære møte: 12.februar
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Morgan
Ganddal, 26. januar 2008
Jan Frøysland
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