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:
Kontoret
Tid:
Onsdag 9.februar 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Hans Lie, Atle Straume, Sigbjørn Lillesund, Øystein
Aarseth og Bente Rolfsnes (referent)
Forfall:
Kjetil Vignes
Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv.
Lesesaker (ikke tatt opp i møtet):
• Nominasjonskomite – består av Liv Synnøve Tveit, Bente Rolfsnes, Bård Bakke og Morgan
Fjelde
• Holmavatn – oppdatert program
Orienteringssaker:
• Oppdatert økonomirapport- Morgan orienterte.
• Samtaler med Ganddalen menighet – Ny samtale avholdt 3/2-11, referat fra møtet.
Sak
Oppfølging/oppmuntring av frivillige
09/2011 Mal/rollebeskrivelse for frivillige Siste del ferdigstilles på Holmavatn
Sak
Menighetsfest og bispevisitas
10/2011 Uke 20 er satt av til bispevisitas. Under bispevisitasen er det ønskelig fra biskopen sin side
med en menighetsfest hvor han kan få møte menigheten. Planlagt fest 1.april flyttes derfor til
fredag 20.mai. Bispevisitaset avsluttes med gudstjeneste 22.mai
Sak
Utrustende (vi har tidligere brukt disippelbegrepet)
11/2011 Vi vil at alle generasjoner blir disipler som følger Jesus i hverdagen
Ulike tanker om hva en disippel er/hva som kjennetegner en disippel. Ut fra innkomne
innspill drøftet vi hva en disippel er i Bymenigheten/kjennetegner en disippel.
En disippel
1. lever i en livsforvandlende relasjon (utvikle Jesuslikhet- læring) (Opp)
2. søker å følge Jesus på alle livets områder (Inn i hverdagen)
3. er sendt for å fullføre oppdraget som Jesus gav oss (Ut)
Vi jobber videre i et senere møte.
Sak
Årsmøte
12/2011 Årsmøte holdes etter gudstjenesten 27.februar. For å kunne gi så gode svar som mulig ønskes
eventuelle spørsmål mottatt på forhånd. Morgan er møteleder.
Sak
Søknad om permisjon
12/2011 Gøran søker permisjon fra 80% av sin stilling i tidsrommet 1.april 2011 til 1.april 2012. Han
ønsker å beholde 20% som er knyttet opp mot Mitt Nabolag
Vedtak:
Permisjon innvilges i følge søknad
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Sak
Eventuelt
13/2011 Ingen saker

Neste møte onsdag 2.mars kl 19
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