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:
Tid:
Til stede:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Onsdag 24.mars 2009 kl 19:30-22:15

Varamedlemmer.:
Forfall:

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Tor Flugsrud, Gunnar Tveit og
Morgan Fjelde
Bente Rolfsnes
Trond Straume, Jan Frøysland

Fellesskap: Felles bibelleseplan var 1. Kor, 7 og 8. Flere bibelvers ble delt og vi ble minnet om å
elske hverandre som søsken, vis hjertelag og ydmykhet (1. Pet.3,8) og la oss ikke bli trette av å gjøre
det gode (Gal. 6,9). Gud bryr seg om oss og er sammen med oss. Delerunden ble avsluttet med bønn
for hverandre.
Orientering, skriftlig tilsendt:
Ansettelsesprosess stillingsannonse
Vi har behov for å fylle den ledige ungdomsprest stillingen og ByMenigheten-Sandnes søker
ungdomspastor i 100 % stilling. Det ble gjort noe korrigering til tilsendt annonsetekst. Utlysing
kommer i Stavanger Aftenblad og i Vårt Land
Søknad fra prest/musikalsk leder om utvidet støtte til kurs
Vi ber Gøran søke fellesrådet om støtte til det overskytende beløpet. Dersom fellesrådet gir
avslag bevilger ByMenighetn de ekstra kursmidlene
Atle Straume var bisitter under sak 23 og sak 8
Sak
23/09

del 3

Vedtekter for Loftet
Utkast til vedtekter var på forhånd tilsendt. Det ble lagt frem justert forslag til vedtekter
på møtet.
Noen få korrigeringer og presiseringer ble gjort bl.a. justering av visjonen slik at den er
omtrent identisk med menighetens visjon. Det ble presisert at i pkt 2 i vedtektene som
omhandler forvalting av inntekter, også skal inngå enkel regnskapsføring. Dette for å
sikre og beskytte dem som håndterer inntekter og utgifter for drift av Loftet
Vedtektene ble godkjent med de endringene som fremkom i møtet.
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Sak
08/09
AU

Den oppvoksende generasjon

del 3

Punkt 4 Barn.
Hovedfokus for drøftingen: tro på hjemmebane basert på orientering fra Bedre
sammen konferansen:
Undersøkelser viser at foreldre, spesielt mor, betyr mye for barn og unge når det
gjelder å finne sin tro og bli bevart i troen. For menigheten betyr det at
familiearbeidet bør gå gjennom alt, dvs voksenarbeid går gjennom familiearbeid.
Foreldre sliter når det gjelder åndelig fostring av barna og menigheten blir deres
støttespillere.
Take it home event - aktivitetssamling med barna, de voksne blir f eks bedt om
å være tilstede på barnesamlingen. Der får de sammen med barna oppgave som
skal gjøres hjemme i hverdagen. Det kan være å be sammen med dem både på
samlingen og hjemme. Familien styrkes ved å praktisere tro på hjemmebane
Fra vårt ståsted er det viktig at arbeidet rettes inn mot alle alle har en eller annen
relasjon. Vårt arbeid skal kunne inkludere både en stk og flere stk husstander slik at vi
kan hjelpe hverandre til å praktisere tro på hjemmebane i den livssituasjonen hver og en
befinner seg i.
Vedtak:
Vi vil satse videre på Show it visjonen om tro på hjemmebane ved å oppmuntre til å
leve nær Jesus og praktisere bønn og bibellesing sammen i hjemmet.

Sak
24/09
AU

NaMu syklusen for engasjert trosliv
Undersøkelsen tatt i nov/des 2008 viser at vi fortsatt har engasjert trosliv som
minimumsfaktor. Vi vil jobbe videre med dette og gå nærmere inn på de forskjellige
delene i Praktiske skritt for Engasjert trosliv .
Bli mer bevisst på lederens funksjon som forbilde . Det anbefales at ledere i
menigheten avsetter en dag til å be og søke Gud sammen. Be Gud om visjon og retning
for menigheten, be om at egen tro må vokse, be om at det fremtidige arbeidet i
menigheten skal gi stadig mer glede.
Vedtak:
Vi vil prøve dette ut på neste MR møte (14. april) ved å møtes ½ time tidligere og bruke
1 time sammen i felles bønn før selve møtet starter.
Til neste møte skal vi lese gjennom de neste stegene og notere ned forslag til
ytterligere 2 praktisk gjennomføring (jfr tidligere vedtak)
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Sak
25/09

Nominasjon av ny biskop
Vi gjorde følgende vedtak om nominasjonsrekkefølge:
Vedtak:
1. Ludvig Bjerkreim
2. Kjetil Aano
3. Øystein Bjørdal

Sak
26/09

Kirkevalget
Valgdagen er satt til 13. og 14. september. For vår menighet som er en ikke-geografisk
menighet, er det mest hensiktsmessig å kun bruke søndagen til valgdag. Reglene gir ikke
anledning til det og legger føringer for at 14.september (valgdag for stortinget) er
valgdag. Valgreglene er endret for å få opp engasjement og valgdeltagelse. Det er søkt
om dispensasjon slik at vår menighet kan ha en valgdag søndag 13.september
alternativt med kort begrenset åpningstid kl 14-18 den 14.september.

Sak
27/09
AU

ECPN deltagelse i nettverket
ECPN nettverket har lagt opp til jevnlige samlinger - den første i april, deretter
september. 3 stk fra vår menighet skal være med. Det er ikke noen fra menighetsrådet
som har meldt seg og 2 stk fra Solaprosjektet gis anledning til å delta.
Vedtak:
Gøran + 2 fra Solaprosjektet blir med i ECPN prosjektet. Etter MR valget gis det
anledning for nytt MR å bytte ut en av de 2 representantene med et medlem fra MR viss
det er ønskelig

Sak
28/09
AU

Årsmøte
Årsmøte 1.april kl 1930-22 på Rogaland Kultursenter. Programposter ble gjennomgått og
oppgaver fordelt. Vi har enkel bevertning denne gangen frukt, twist, kaffe og te

Neste møte:

Tirsdag 14.april - kl 19
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