
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. 
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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Sigbjørn Hjorthaug 
Tid: tirsdag 06.mars 2012 kl 19:00-22:00 
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest-fra kl 20.20), Oddbjørn Folde(leder), Reidun Aalstad, Kari Sinnes, 

Hans Lie, Sigbjørn Hjorthaug, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent)  

Fellesskap, med deling av «hvordan har jeg det, egentlig». Oddbjørn delte ord fra Samuels bok da 
David ble utvalgt. Bønn med og for hverandre. 
Orienteringssaker: 
1 Lytte til Gud gruppe. Respons etter Gudstjenesten 19/2. Oddbjørn innkaller gruppe og spør om 
Debbie vil lede videre. 
2 Oddbjørn orientert om stab. Monica er innvilget 30% permisjon i og med mottak av nytt fosterbarn. 
Dette må dekkes opp og samtaler er igangsatt med aktuelle personer. Se også sak 12/2012. 
3 Morgan orienterte om trosopplæringsmidler som vi kan motta. Rapporteringen er kraftig forenklet og 
MR er innstilt på å motta midler denne gang.  
Sak 
10/2012  

 

Referat fra møte 06.02.2012. 
Referatet ble godkjent uten nye endringer. 

Sak  
05/2012 
43/2011 
Forts.  

NaMu og Bymenigheten. 
Vi arbeidet videre med hvordan vi kan holde fokus på dette. Det er satt opp 5 faser:  

1. Bevissthet(nov-mars) 
2. Bønn(mars- uendelig) 
3. Planlegging(mars-juni) 
4. Utføring(mai  uendelig) 
5. Evaluering(des 2012)  

Hva med Alpha kurs? Er det noe vi skal bruke igjen? 

 

Sak 
08/2012

 

forts 

Menighetsfest 14/4 kl 19.30. 
Godt egnede lokaler er funnet og bestilt. Inntil videre er dette hemmelig. Vi arbeidet med 
programmet og viser til eget notat om dette. 

Sak 
11/2012   

Årsmøte for BM. 
Avholdes etter gudstjenesten 18/3 kl 12.30. Vanlige årsmøtesaker. Årsmelding(Oddbjørn) ble 
gjennomgått og vi setter opp et sammentrukket regnskap (Finn/Morgan). Annen relevant info 
(Oddbjørn/Morgan).  

Sak  
12/2012

 

Barne- og familiepastor i ByMenigheten Sandnes. 
Bymenigheten ønsker å tilby Anne Marie Vik Røise 30% stilling fra 01.08.2012. 

  

Event.    
Agenda1 har sin siste samling i denne 2 års syklus 15-17 mars. De som ønsker og har 
anledning til å være med gir beskjed til Morgan.  

Neste møte onsdag 11. april 2012 kl 18.00 hos Oddbjørn.  


