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:

På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal
Torsdag 16. noveber 2006 kl 19:30-22:00

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume,
Tor Flugsrud, Helge Standal (hovedprest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes (tom sak 88/06), Jan Frøysland
Også til stede:
Gøran Byberg
REFERAT:
Sak
Stillinger og ansettelse
86/06
Bakgrunn:
Menighetsrådet vedtok i sak 66/06 å lyse ut stillingen som hovedprest, og at stillingens
størrelse skal være 100 %. Saken har deretter vært til behandling i sakene 73/06 og 77/06.
Enstemmig vedtak:
Menighetsrådet tilsetter Morgan Fjelde som hovedprest i 100% stilling.
Sak
87/06

Sak
88/06

Medlemsmøte
Første Medlemsmøte er planlagt tirsdag 21. november, kl 20:00 - 22:00 på Sørbø skole. Ove
Eldøy presenterte et opplegg for kvelden, og dette ble gjennomgått og drøftet.
Status og orientering
•

Forebygging og beredskap relatert til eventuelle overgrep.
Gøran Byberg fremla et forslag til ”Etiske retningslinjer for barne- og
ungdomsarbeidet i ByMenigheten-Sandnes”. Forslaget bygger i stor grad på
tilsvarende retningslinjer utarbeidet i Riska menighet.
o Høringsrunde: Retningslinjene sendes hovedlederne i barne- og
ungdomsarbeidet til uttalelse, med høringsfrist mandag 4. desember.
o Retningslinjene tas opp til behandling og vedtak på menighetsrådets neste
møte tirsdag 12. desember.

•

Givertjeneste løft
Menigheten er i etterkant av en gudstjeneste blitt presentert for den økonomiske
utfordringen som ligger i å utvide stillingen som hovedprest til 100%. Foreløpig
resultat er en økning i givertjenesten på noe over kr 10.000 per måned. Utfordingen
vil igjen bli presentert på gudstjenesten søndag 19. november. I tillegg har
menigheten i det siste mottatt enkelte større sponsorgaver.

•

Nye personer inn arbeidet med givertjenesten
Bård Bakke og Helge Standal har sagt ja til å gjøre en innsats for givertjenesten etter
nyttår.
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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.

Sak
89/06

•

Menighetskurs, "grunnkurs" i menighetsbygging
Det legges opp til en ny runde med kurset ”Å bygge menighet” etter nyttår, og det
arbeides med å finne personer som kan være med og undervise.

•

Oreienteringssak presentert av daglig leder
Menighetsrådet vedtok at dette er en sak som inntil videre skal være unntatt
offentligheten. Menighetsrådet drøftet saken, som i første omgang følges opp
av Daglig leder. Menighetsrådet avventer mer informasjon og fremdriftsforslag fra
Daglig leder.

Høring, Stat – Kirke
Bakgrunn:
Kultur og kirkedepartementet ber Bymenigheten uttale seg om utredningen "Staten og Den
norske kirke" som er ute til høring. Svarfrist er 1. desember 2006.
Skjema for høringsuttalelsen var sendt ut til menighetsrådets medlemmer sammen med
innkallingen. På møtet ble spørsmålene gjennomgått, og menighetsrådets høringsuttalelse
ble utformet. Denne følger som et vedlegg til dette møtereferatet.

Sak
90/06

Lokaler
Bakgrunn:
Vedtak i sak 71/06:
”Menighetsrådet ønsker å starte et arbeid for å klargjøre hvilke behov menigheten i
overskuelig framtid vil ha for bygg/lokaler, både når det gjelder størrelse, plassering, og
spørsmålet om menigheten skal leie, kjøpe eller bygge.”
Vedtak i sak 84/06:
- Menighetsrådet ønsker å etablere en gruppe som kan arbeide videre med denne
saken.
- Gunnar Tveit lager et forslag til gruppe til neste møte i menighetsrådet torsdag 16.
november.
Drøfting:
Saken ble kort drøftet. Det er enighet i menighetsrådet om at vi må ha et klarere bilde av hva
vi vil før vi kan opprette den arbeidsgruppen som er omtalt i tidligere vedtak. Denne
arbeidsgruppen må ha et mye klarere mandat enn det vi kan gi den idag. Menighetsrådet ser
det også som viktig at menighetens medlemmer får gode muligheter til å bli hørt før vedtak
blir fattet. Som et ledd i dette vil menighetsmøtet 22. november være viktig.

Neste ordinære møte: Tirsdag 12. desember.
Ansvar for enkle forfriskninger: Jan Frøysland
Ganddal 21. noveber 2006
Tor Flugsrud, sekretær
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Staten og Den norske kirke – Spørsmål til høringsinstansene
Navn på høringsinstans: ByMenigheten - Sandnes
Type høringsinstans
[ ] Kommune
[x] Menighetsråd/kirkelig fellesråd/bispedømmeråd
[ ] Prost/biskop
[ ] Tros- eller livssynssamfunn utenfor Den norske kirke
[ ] Frivillig organisasjon innenfor Den norske kirke
[ ] Annen offentlig instans
[ ] Annen privat instans
1. Hvilke overordnede prinsipper bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken?
Svar: De overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for tros- og livssynspolitikken er
at vi ønsker å beholde folkekirken, men endre relasjonen til staten. Dette først og fremst
av hensyn til den stadig økende gruppe av religiøse minoriteter i samfunnet. Tros- og
livssynsfrihet er grunnleggende menneskerettigheter som må ivaretas for alle, og dette
bør være styrende for statens tros- og livssynspolitikk. Å løse båndene til staten og
samtidig gi Den norske kirke en særstilling gjennom en egen kirkelov, vil ivareta
hensynet til de som ikke ønsker å høre til i denne kirken.
2. Den norske kirke som statskirke:
[1] Bør fortsette
[6] Bør avvikles
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
3. I hvilken lov bør Den norske kirke være forankret?
[ ] Grunnloven
[5] Egen kirkelov vedtatt av Stortinget
[2] Lov om trossamfunn
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
4. Hvordan bør Den norske kirke finansieres?
[ ] Gjennom medlemsavgift
[x] Medlemsavgift med noe støtte fra det offentlige
[ ] Støtte fra det offentlige og med noe medlemsavgift
[ ] Offentlig finansiering uten medlemsavgift
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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5. Hvordan bør valgordningene og demokratiet være dersom statskirkeordningen
avvikles?
[6] Valgordningene bør være som i dag
[1] Øke bruken av direkte valg til kirkens besluttende organer
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelle andre ordninger:
6. Dersom statskirkeordningen avvikles, hva bør i så fall stå i § 2 (eller i en annen
paragraf) i Grunnloven i tillegg til prinsippet om religionsfrihet?
(Her kan du/dere sette kryss på ett eller flere alternativer)
[ ] Ingen tillegg
[ ] De politiske prinsipper som statsforfatningen bygger på; så som demokrati, rettstaten
og menneskerettighetene
[7] Det kristne og humanistiske verdigrunnlaget
[ ] Det humanistiske verdigrunnlaget
[4] At Den norske kirke er en evangelisk-luthersk kirke
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
Eventuelt annet:
7. Hvem bør ha ansvaret for gravferdsforvaltningen?
[2] Den lokale kirke (menighetsråd eller kirkelig fellesråd)
[5] Kommunen
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
8. Hvem bør eie og forvalte kirkebyggene?
[1] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[6] Den lokale kirke bør eie kirkebyggene, og kommunen bør ha det økonomiske
ansvaret
[ ] Kommunen bør eie kirkebyggene og ha det økonomiske ansvaret
[ ] Vet ikke / ønsker ikke å svare
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