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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Hans 

Tid: Torsdag 21.februar 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: Vigdis Norheim 

Vi åpnet møte med å dele opplevelser fra vinterferien. Noen hadde ord til oppmuntring og noen løfter 

fra Bibelen. Bønn for aktuelle saker og for hverandre. 

Orienteringssaker: 
1. Konfirmanter 2013 brosjyre skal sendes til aktuelle adresser på nr 4321- 4324. Gudstjenesten i mai 

ikke avklart, men blir sannsynligvis i Bogafjell kirke. Info brosjyre om BM til ”hele” byen kan 

distribueres når den er klar. 

Sak 

08/2013   

Referat fra møte 30.01.2013. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak 

09/2013   

Regnskap 2012 
 

Gjennomgang av tallene slik de foreligger. Ingen spesielle poster å ta hensyn til. Overskuddet 

blir på kr 35.643 som MR vedtar skal disponeres til egenkapital.  

 Sak 

3/2013 
 Forts- 

 

 

Årsmøte 

Avholdes tirsdag 19. mars på Salem fra 20.00 – 21.30. Fokus blir cellegrupper. Skjema er 

sendt ut til de forskjellige tjenestegrupper. Morgan og Oddbjørn uformer årsberetning. 

 

Sak 

10/2013 

  

Strategi og utvikling mot 2017. 

Morgan og Oddbjørn har hatt et møte med prost og Rune Rasmussen og blitt utfordret på hva 

vi tenker og planlegger for BM videre framover. AU har satt ned fem punkter som vi vil 

arbeide videre med  

a) Cellegrupper 

b) Bydelen vi er i - satelitter 

c) Bygg – eie eller leie? 

d) Misjonal tenkning 

e) Byen - sentrum 

 Vi samtalte om de forskjellige delene og hvilke tanker den enkelte i MR gjør seg om de neste 

4-5 år i BM. Dette vil vi jobbe videre med lørdag 16.03. 

Sak 

6/2013 

forts 

 

 

Event. 

NaMu. 

Vår jobb med sak 10/2013 er midt i vårt NaMu arbeid. 

Morgan, Astrid og Bjarne skal møtes for å se på muligheten med ”Start” kurset som 

sistnevnte har oversatt til norsk. 

 

 

Det var ingen saker under dette. 

Neste møte lørdag 16. mars 2013 kl 09.00 – 15.00 på kontoret.  
 


