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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Sigbjørn 

Tid: Tirsdag 11.desember 2012 kl 19:00-22:00 

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

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

Forfall: ingen 

Vi åpnet møte med å dele ”dagens personlige tilstand”. Noen hadde ord til oppmuntring og noen løfter 

fra Bibelen. Bønn for og med hverandre. 

Orienteringssaker: 
1. Show It gudstjeneste går ut i januar da det ikke lar seg gjøre å arrangere dette. 

2. Datoer for vårens MR blir 2/1, 30/1, 21/2, 16/3(09-15), 16/4, 14/5, 11/6 

Sak 

43/2012   

Referat fra møte 13.11.2012. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak  

44/2012 

  

Støtte til Moster Bedehus. 

Vi vil gjerne støtte initiativgruppen med kr 25.000 som de skal bruke på inspirasjonstur til 

USA sammen med folk fra vår menighet og Bogafjell. Forutsetningen er at det er avklart med 

styret på bedehuset, samt at gruppen har et mandat til å ha reel innflytelse på utviklingen i 

bedehuset. 

 Sak 

31/2012 

Forts. 
 

Sak 

35/2012 
Forts. 

 

 

Middag for nye medlemmer og andre som vil vite mer om BM. 

Middag avholdt for fire voksne og to babyer. Et positivt opplegg som vi bruker videre. Neste 

middag blir 3. mars 

 

Menighetsfest 
Hans bestiller koldtbord fra Solborg som sist. Alle fra MR tar med seg en person til rydding i 

forkant. Helge og Kari Standal kommer. Oddbjørn og Morgan jobber videre med øvrig 

program. 

 

Sak 

45/2012 

  

Tanker etter møte med Biskop og Gand- Ganddalen menighet. 

Vi ble utfordret på å være en menighet for hele byen. Våre tiltak blir: 

a) vi sender ut konfirmant invitasjon i Sandnes til alle aktuelle for 2013/14 

b) jobbe fram en brosjyre om menigheten til hele byen 

c) Alpha på BådeOg huset 

d) Jobbe videre med nettverkstenkning 

e) Sandnes Soul Children har 10 ledere fra oss. 

f) Godhet 2014 

Sak 

46/2012 

 

Vikar for Monika fra uke 4 og 6 uker. 

Siden det er et begrenset tidsrom ønsker vi at Morgan dekker opp dette og fakturerer 

menigheten for ekstra tid gjennom sitt ENK. 

Sak 

47/2012 

 

 

Sak 

48/2012 

 

 

 

Evaluering MR+Stab. 

Kan dette hjelpe oss å holde fokus? Kan vi bruke nettspørring fra KA? Morgan sjekker om 

dette er for oss. 

 

Utvide vår 10% konto til 15%. 

Vi ønsker å trappe opp over en halvårsperiode. Menigheten må vise at dette er hva vi vil. 

Evalueres på vårt møte i august. 
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Sak 

49/2012 

 

 

Sak 

50/2012 

 

 

Sak 

51/2012 

 

 

 

Sak 

52/2012 

 

 

Sak 

53/2012 

 

 

 

 

Event. 

 

 

Budsjett for 2013. 

Morgan la fram forslag og Finn har kontrollert i forkant. Etter noe drøfting justeres tallene 

slik at resultatet er +-0. Vi håper årets regnskap gir et overskudd på minst 100’. 

 

Undervisningskveld. 

Vi ønsker å ha en ”praksiskveld” ut fra undervisningen til Irene Cave. En mandag før påske 

settes opp og vi bruker menighetskontoret. Sigbjørn finner dato og er koordinerer. 

 

Oppfølging GLS 
Vi må ha fokus på ”overganger” hvordan engasjere barn/ungdom i Gudstjenesten. Kan vi få 

til en mannsgruppe fra 45+? 

 

 

Misjonsengasjement 

Landet Egypt blir vårt satsingsområdet via Åpne dører. Vi ønsker å jobbe fram et prosjekt i 

samarbeid med Raafat Isak Habib. 

 

Lokal grunnordning 

Vårt forslag til grunnordning ble ikke godkjent. Brev fra prestene i de menigheter som er i 

noenlunde samme situasjon som oss. Morgan holder kontakten om dette. Avslagsbrevet 

legges ut for menigheten til informasjon. 

  

Forslag om kaffebord før Gudstjenesten. Prøves via en cellegruppe. 

Fra Fellesrådet: Slapp å stenge kirker, men noe reduksjon på fellesrådets budsjett. Samling av 

prester og dgl ledere i febr. 

1.000 kulepenner bestilt for notering under gudstjenester og lignende, 

Neste møte tirsdag 2. januar 2013 kl 19.00 hos Oddbjørn.  
 


