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:
Gand Kirke
Tid:
Tirsdag 13.november 2012 kl 18:00-19:20
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Sigbjørn Hjorthaug, Kari Sinnes, Reidun
Aalstad, Hans Lie, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent)
Forfall: ingen
Oddbjørn åpnet møte med å lese fra Salme 105.1-5 før han ba for dette møte og det påfølgende.
Orienteringssaker:
ingen
Sak
Referat fra møte 16.10.2012.
39/2012 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak
Tanker etter IMI besøk
40/2012 Irene Cave hadde en del erfaringer å dele og noen innspill å komme med ift cellegrupper. Vi

kjenner også på at det kan være tiden for å revitalisere gruppene, samt se hvordan vi kan få
flere med. Tidsmessig kan dette være hensiktsmessig å arbeide videre med etter at Alpha til
våren er ferdig.
Sak
Middag for nye medlemmer og andre som vil vite mer om BM.
31/2012 Påmeldingene til 25/11 viser fram til nå at to familier vil komme. Gjennomføringen blir at
Forts. Reidun, Sigbjørn, Oddbjørn og Morgan møter fra menigheten. Er det behov for flere har Kari
og noen fra hennes gruppe «bakvakt».
Sak
Menighetsfest
35/2012 Vi har 3 personer til å hjelpe med servering og rydding fra kl 20.00. Helge Standal kommer.
Forts. Oddbjørn og Morgan jobber videre med øvrig program.
Sak
Misjonsprosjekt.
41/2012 Bård, Monica og Morgan har jobben med dette og mener et prosjekt i Egypt vil være
meningsfylt for oss nå, spesielt for ungdommene. Vi må få en avklaring på hvem vi kan
samarbeidet med, Stefanus stiftelsen eller Åpne Dører.
Sak
Oppsummering GLS
42/2012 Det er viktig å komme sammen for å sile ut hva vi kan jobbe med i etterkant av konferansen.
Morgan kaller inn til en samling på menighetshuset mandag 19/11 hvor alle deltakere fra
menigheten blir invitert.
Sak
Samtaler mellom Ganddalen menighet og Bymenigheten
26/2012 Vi samtalte om det som har vært framme hittil og viser til ytterligere referat som vil komme
Forts. etter møtet ikveld ifm med bispevisitas i Gand.
Neste møte tirsdag 11. desember 2012 kl 19.00 hos Sigbjørn.
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