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:
Vigdis
Tid:
Onsdag 30.januar 2013 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: Oddbjørn Folde
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. Konfirmanter 2013 brosjyre. Midlertidig stanset for utsendelse. Morgan har møte med prost i
kommende uke for avklaring. Gudstjenesten i mai blir sannsynlig i Bogafjell kirke.
Sak
Referat fra møte 11.12.2012.
01/2013 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak
Evaluering «Blåtur»
02/2013 Vellykket og god stemning. Flest i alderen 48+. Hvordan få med flere yngre?

Neste års fest ønsker vi å arrangere uke 2/2014. Tas opp som sak i sept. møte.
Sak
Årsmøte
3/2013 Avholdes tirsdag 19. mars på Salem fra 20.00 – 21.30. Fokus blir cellegrupper. Gjennomføring planlegges neste MR. Reidun kontakter tjenesteledere for å få innhold til årsrapport.
Finn setter opp sammentrukket regnskap.
Sak
Brev som offentlig e-post til menigheten.
4/2013 Vi ble utfordret på hvilken utvikling menighet har og om den er ønsket. Vi ønsker å være
åpne for tilbakemeldinger:
a) Korrigere – utfordre - oppmuntre
b) Kvalitetssikre undervisning i forkant og etterkant (stab)
c) Bør få noen utenfor staben med på dette.
d) Arbeide videre med dette neste møte.
e) Avsendere er gitt mulighet for å møte Morgan og Oddbjørn
Sak
Givertjenste.
5/2013 Tallene for 2012 viser en total på kr 1.518.000 mot kr 1.619.000 i fjor. Budsjettet var på kr
1.552.000. Foreløpig budsjett for 2013 er satt til 1,7 mill. Skal dette bli mulig må vi utfordre
og informere menigheten for ekstra innsats. Finn gjør dette på Gudstjenesten 3/2. Følges opp
av Sigbjørn i april/mai.
Sak
NaMu.
6/2013 Vår test er fra 2011 og vår svakeste side er vist til å være Behovsorientert Evangelisering. For
å bedre dette inviterte vi til Alpha- kurs i januar. Det ble for få påmeldinger, men vi vil prøve
med ny giv i høst. Da med et nytt opplegg som heter «Start». Dette virker noe mer tiltalende
da det ikke går over så mange timer. Folk har en travel hverdag og kan ofte reservere seg mot
noe som binder dem forlenge.
Sak
Resultat 2011.
7/2013 Vi har mottatt ny revisjonsberetning for 2011, datert 22/11/12. Endelig resultat for 2011 ble et
underskudd på kr 226.534, kalt merforbruk. MR vedtar at dette skal dekkes fra Egenkapital
som etter dette er på kr 58.837.
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Event.
Hjelp til person.
En cellegruppe har meldt inn et akutt pengebehov for en uføretrygdet person. Vårt motto
«Raus» gjør at vi bevilger inntil kr 10.000 til formålet. Tas fra vår menighetsplantingkonto.
Denne må så fylles opp igjen. Staben utfordrer noen i menigheten til å dele på dette, både
pengemessig og dugnad.
Neste møte torsdag 21. februar 2013 kl 19.00 hos Hans.
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