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:
Morgan Fjelde
Tid:
tirsdag 29.november 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Oddbjørn Folde, Reidun Aalstad, Kari Sinnes, Hans Lie, Sigbjørn
Hjorthaug, Vigdis Norheim(vara) og Finn Stangeland (referent)
Fellesskap, med deling av «hvordan har jeg det, egentlig» og bønn for hverandre.

Sak
Møtedatoer MR for våren 2012.
45/2011 11.01(Finn) ellers som AU s forslag: 07.02(Hans) 06.03(Oddbjørn) 11.04(Sigbjørn)
02.05(Vigdis) 29.05(Reidun)
Datoer for AU 03.01 30.01 27.02 26.03 20.04 21.05.
Sak
Gjennomgang av regnskap.
41/2011 Regnskapet pr 31.10 skal være nesten oppdatert. Det viser et + resultat på ca 78.000. Finn
utsatt
kommenterte tallene og har vært i kontakt med regnskapsfører og vil fortsatt ha en tett dialog

slik at vi kan bli sikre på tallene. Det mangler foreløpig balanse tall, noe som også er
avgjørende for det totale bilde. Hovedtrender er at vi ligger under budsjetterte inntekter med
400 . Samtidig er besparelsen på mindre personalutgifter omtrent det samme.
Sak
Medarbeiderdag og medarbeider fest.
46/2011 Den 4/2 blir det en inspirasjonsdag for alle i tjenestegrupper. Morgan vil forsøke å få med
Tore Nærland som inspirator og tar ansvar for programmet.
Den 14/4 vil vi forsøke å arrangere en inspirasjonskveld for hele menigheten. Sigbjørn prøver
å danne en gruppe som tar ansvar for denne. Følges opp neste MR.
Sak
Godhetsdag/helg Ganddal 3/6.
47/2011 Alle menigheter i Ganddal er invitert til møte 7/12 for å drøfte om dette kan realiseres. Som
bymenighet bør vi ha fokus på at vi skal være for hele byen og ikke bare Ganddal. Men en
plass må vi begynne og ting bør kunne utvikles. Morgan og Oddbjørn møter.
Sak
16/2011
+
43/2011

NaMu og Bymenigheten.
Vi hadde forberedt oss ved å se video fra GLS og fra boka s82-104. De «slagordene» som
kom opp var: Naturlig, Ekte, Raushet, Aksept, Tilgivelse, Forsoning, Gode relasjoner, Fokus,
Muligheter, Tørre, Fange opp, Kjærlighet, Oppreisning, Frimodig, Nær.
Kl. 20.40 kom Runar Landro og var med resten av kvelden. Han er vår veileder vedrørende
NaMu og påpekte at vi scorer høyt over snittet, men vår svakeste verdi ligger på
Evangelisering. Vi samtalte om utfordringer og muligheter omkring dette. Vi må tørre å finne
konkrete tiltak og mål. Er vi «desperate» nok for å vinne andre for Jesus? Vokser kjernen av
de som har et eierforhold til menigheten? Og vi må gi tro på muligheter. Runar avsluttet med
å lese 2.Peters brev 3.1-7.
Event. Vigdis tok opp vår markering av Alle helgens søndag. Kan vi få til en ordning slik at også
våre pårørende blir invitert til markeringer i f.eks Gand kirke. Morgan følger dette opp videre.

Neste møte tirsdag 13.desember kl 19 hos Kari.
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