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
Onsdag 3. januar 2007 kl 20:00-22:00

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume,
Tor Flugsrud, Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland
REFERAT:
Sak
01/07

Stauts og orientering
•
•
•

Sak
02/07

Datoer for menighetsrådsmøter våren 2007: 3/1, 19-20/1, 6/2, 27/2, 20/3, 17/4, 22/5,
19/6.
Dato for Menighetsmøte/årsmøte: Tirsdag 27. mars.
Menighetskurs
Dato: 26. og 28. februar
Ansvar for gjennomføring: Ove Eldøy

Prest i menighetsrådet
Bakgrunn:
Helge Standal sluttet 31.12.2006 og går derfor ut av menighetsrådet. Menighetens
hovedprest skal sitte i menighetsrådet.
Vedtak:
Gøran Byberg sitter i menighetsrådet fram til Morgan Fjelde tiltrer sin stilling i
Bymenigheten.

Sak
03/07

Valg av leder og nestleder i menighetsrådet for 2007
Bakgrunn: I Håndbok for menighetsråd står det: "Leder og nestleder skal velges hvert år,
og valget skal skje skriftlig. Det er naturlig å velge de to hver for seg, først leder, og så
nestleder."
Vedtak:
Enstemmig valgt til leder av menighetsrådet for 2007: Ove Eldøy
Enstemmig valgt til nestleder av menighetsrådet for 2007: Ragnhild Øvrebø

Sak
04/07

"at nye mennesker skal komme til tro på Jesus..."
Påstand: "Menigheten kan ikke vokse når gudstjenestelokalet ikke har plass til flere." Dette
er i dag tilfelle på Bydelshuset. (I Kulturhuset er det fortsatt plass til flere.)
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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.

Spørsmål til drøfting:
- Hva er den beste strategien for å vokse (å få nye med)? Har dette sammenheng med bygg,
størrelse og plassering?
- Hva betyr "menighet for Byen"? Skal vi tenke en sentralisert menighet knyttet til et hus eller skal vi tenke flere fellesskap rundt i byen + månedlig felles gudstjeneste i Kulturhuset?
- Hvor skal/kan kontoret ligge?
Noen alternativ:
- Menigheten kan finne et større lokale. (Leie, eie, bygge, plassering, ... ?)
- Menigheten kan begynne med to gudstjenester.
- Menigheten kan ha gudstjeneste fordelt på flere lokaler
- Menigheten kan plante nye menigheter eller bidra til at det plantes nye menigheter.
- Menigheten kan gjøre noe helt annet for at nye mennesker skal komme til tro på Jesus.
- Menigheten kan gjøre flere av disse tingene - samtidig...
Menighetsrådet drøftet denne saken.
Vedtak:
Menighetsrådet (de som har anledning) møtes på menighetskontoret tirsdag 9. januar kl
20:00. Hensikten er å arbeide videre med disse spørsmålene fram mot celleledersamlingen i
januar, der menighetsrådet igjen drøfter dette, før det forelegges cellegruppelederne (vel
forberedt, men ikke med endelig svar) til høring og drøfting.
Øvrige saker i innkallingen ble utsatt til senere på grunn av knapp tid.
Neste ordinære møte: Onsdag 6.februar 2007 kl 19.30
Ansvar for enkle forfriskninger: Ragnhild Øvrebø
Ansvar for ”felleskap, bibel og bønn”: Trond STraume
Sandnes 5. januar 2007
Tor Flugsrud, sekretær
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