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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Kari Sinnes 

Tid: tirsdag 21.august 2012 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Sigbjørn Hjorthaug, Kari Sinnes, Reidun 

Aalstad og Finn Stangeland (referent) 

Forfall: Hans Lie og Vigdis Norheim (vara) 

Fellesskap, med deling av «sommeropplevelser». Bønn med og for hverandre. 

Orienteringssaker: 
1.Reidun orienterte om konfirmanttur til Danmark. En positive og engasjert ungdomsflokk. Turen 

opplevdes som meget vellykket av alle. Godt forberedt av Monika, Tage og andre ledere. 

2. Brev fra cellegruppe som er besvart av Morgan og Oddbjørn. En meget engasjert gruppe som gav 

gode innspill og spørsmål til oppfølging. Dette vil vi ta med oss i planlegging av neste semester.   

Sak 

22/2012   

Referat fra møte 29.05.2012. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak  

23/2012 

  

Godhet Ganddal 

AU har besluttet at vi fortsetter i dette samarbeidet med mål om at dette skal bli godhet for 

hele Sandnes.  

 Sak 

24/2012 
 

Alpha 
Møte omkring dette vil bli holdt 4.sept. Morgan møter Vigdis Norheim og Bård Bakke. 

 

Sak 

25/2012 

 

 

Sak 

26/2012 

  

Velkomstgave for nye medlemmer. 

Morgan gav bakgrunn for forslaget og presenterte alternativer. MR gir sin tilslutning til 

forslaget som vil ha en økonomisk ramme på ca kr 10.000.  

 

Samtaler mellom Ganddalen menighet og Bymenigheten. 

Prost Ludvig Bjerkreim har tatt initiativ til et samtalemøte hvor Vigdis, Morgan og Oddbjørn 

møter fra oss. Tema vil være ulike forventninger som må avklares. 

Sak  

27/2012 

 

 

 

 

 

Sak 

28/2012 

Regnskap pr 31.07.2012. Gjennomgang ved Morgan og Finn 

Totalresultat pr dette tidspunkt viser et overskudd på godt 100’. Vi må bestrebe oss på at dette 

vil holde ut året for vi trenger å bygge opp egenkapitalen igjen. 

Givertjeneste viser nedgang på ca 60’, men kompenseres med at andre inntekter har gått opp. 

Kostnadene er innenfor budsjettrammene, men vi får en «dyr» høst som krever bevisst 

kostnadsstyring. 

 

Holmavatn. 

Vi hadde et uformelt møte i MR om denne saken på søndag etter Gudstjenesten. Beslutningen 

var å avlyse pga for liten påmelding. Dette er akseptert av påmeldte. Virker som vi er ved et 

veiskille for disse samlingene og vi må vurdere nye former på dette. Noen av sakene blir 

overført til «kick off» 28/8.  

MR besluttet å ha en samling 27/10 lokalt fra 09.00 – 15.00 som en erstatning. Som program 

vil vi ta kontakt med IMI-kirken i Stavanger for et team besøk (Vi har fått tilbud). Tema kan 

være Oppmuntring – Cellegrupper – Gjør Jesus synlig. 
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Event. 

 

 

 

 

Menighetsfest fredag 11/1-13. Morgan spør sin cellegruppe om praktisk ansvar.  

Menighets week-end. Reidun og Monika undersøker muligheter og kommer tilbake med 

forslag til opplegg. 

Konferanse i Florida uke 17 -2013. Gjøre dette kjent slik at flere fra menigheten kan dra.  

Neste møte tirsdag 18. september 2012 kl 19.00 hos Finn. 
 


