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
Torsdag 18.oktober 2007 kl 19:30-22:00
Tor Flugsrud

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

Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved Ove Eldøy . 1.kor 14. ”Når dere kommer sammen…
Vi burde levd et gudsliv slik at vi hadde noe gledelig å fortelle når vi samles.
Sak
39/07

Arbeidsgruppe for naturlig menighetsutvikling
Bakgrunn: Resultatet etter undersøkelse i naturlig menighetsutvikling foreligger og
ekstern veileder er engasjert. Veileder anbefaler oss å samles ca hver 3 uke for å arbeide
med dette. Skal hele menighetsrådet arbeide med dette eller bare en gruppe? Saken ble
drøftet på menighetsrådsmøtet 20.09.07 (sak: 38/07). Det er viktig at alle får eierskap til
dette.
Vedtak: Hele menighetsrådet er arbeidsutvalg i det videre arbeid med Naturlig
menighetsutviking. Morgan og Gøran setter opp plan for møtedatoer for hele 2008.

Sak
40/07

Naturlig menighetsutvikling
Telefonkonferanse med veileder, Ommund Rolfsen. Menighetsrådet hadde på forhånd
fått tilsendt resultatet av undersøkelsen ”Profil Pluss”. Telefonkonferansen varte i ca 45
min. Gjennomgang av profilene på side 8 som er en sammenligning av samme
undersøkelse gjort i 2000, 2002 og 2007. Profilene er nesten like, men med en bedre skår
i 2007 på varme relasjoner i forhold til 2000 og 2002. Engasjert trosliv skårer lavest for
menigheten. Vi så på utsagnene og profilet for ”Livsnære grupper” på side 24 som
menigheten skårer bra på.
Side 15 i rapporten viser skåren på de ulike utsagn for ”Engasjert trosliv” som
menigheten skårer dårlig på. Profilen for engasjert trosliv viser at det som angår
menigheten skårer bedre en det som gjelder hvert individ. Utsagn 24 ”jeg har glede av å
lese bibelen for meg selv” skårer veldig lavt. Side 17 er en sammenligning av de tre
spørreundersøkelsene for engasjert trosliv.
Oppsummering: Profilen viser at vi må gjøre noe med vårt trosliv. Vi må begynne med
oss selv, motivere hverandre og få med cellegruppene. Tiltaksplan utarbeides og
menighetsrådet skal til neste møte lese s 89-102 i boken ”Fargelegg din verden med
naturlig menighetsutvikling”
.

41/07

Arbeidsinstruks for ungdomspreststillingen
Bakgrunn: På forrige møte orienterte André menighetsrådet om hvordan han opplevde
stillingen som ungdomsprest etter et år i stillingen (sak: 37/07). Menighetsråd og stab
skulle arbeide videre med å lage en arbeidsinstruks for ungdomspreststillingen
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Oppsummering: Arbeidsutvalget la frem et forslag til 100 % stilling som ungdomsprest.
Forslaget ble drøftet.
Vedtak: Saken fortsettes neste møte. Det undersøkes nærmere omkring behov og
fordeling av ressurser fra barn til ungdom.
Øvrige saker som stod på innkallingen ble det ikke tid til.

Neste ordinære møte: 15.november.
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Ragnhild
Ganddal, 21. oktober 2007
Jan Frøysland
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