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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Oddbjørn 

Tid: Tirsdag 28. januar 2014 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Hans 

Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent) 

Forfall: Kari Sinnes 

Vi startet med pizza og prat. Ifm delerunden introduserte Vidar ”Hånd-regelen” der hver finger er et 

symbol. Vi fikk en folder for å tilegne oss dette. Bønn for aktuelle saker og for hverandre. 

Orienteringssaker (fra AU):  

1. Oppdatering av årshjul ved kontoret slik at alle kan vite hvilke oppgaver som kommer til ulike tider. 

2. Ledersamling til høsten. Vi avventer svar fra Frikvarteret. 

3. Oddbjørn og Vidar samt Hans deltok på storsamling i Fellesrådet 22.01. 

4. Følgende har sagt ja til oppgaver i Misjonsutvalget: Oddbjørn Nordheim, Vigdis Hadland, Monica    

Straume. Mari Folde vil gå inn etter hvert som hun avløses i dekorgruppen. 

5. Eirik refererte fra møte i ”Ganddal best i test 2014”. Han har tro på at dette kan bli positivt for 

bydelen. 

6. Ungdomsarbeid i Sandnes. Vidar holder kontakt med Sandnes menighet. 

Sak 

04/2014   

Referat fra møte 13.12.2013 og 11.01.2014. 

Referatene ble godkjent uten endringer. 

Sak 

05/2014 

 
 

Evaluering innspirasjonsdag 

Over 40 deltakere som viste stort engasjement. Notat fra Vidar fra samlingen tas med i 

planlegging av årsmøtet. O.S. ga oss gode innspill og konkrete forslag. M.M. fikk litt dårlig 

tid, men vil nok holde kontakten med oss. 

 

 Sak 

06/2014 

  
  

Årsmøtet 

Vil bli avholdt onsdag 12/3 på Salem. Bruker samme form på årsrapport som i fjor. Vidar 

sender ut maler for årsrapport fra de forskjellige avdelinger/grupper. 

Sak 

07/2014 
   

 

 

Oppfølging celle- og tjenestegrupper 

Vidar lager et opplegg for hvordan han vil gjøre dette. Ønsker i prinsippet å møte alle ledere 

og grupper. Må gjøres over tid og kan trekke på andre i dette arbeide. 

Sak 

08/2014 

 

 

 

 

Sak 

09/2014 

 

 

Sak 

10/2014 

 

 

Regnskap 2014 

NØS har lovet dette ferdig til 15/2. Det er noen oppfølginger som må gjøres, og dette følges 

opp av Finn. Slik det ser ut i dag får vi et overskudd +- 80.000. Behandles neste møte. 

Fast givertjeneste må økes og Bård har lovet å ta tak i dette. Hans og Finn holder kontakten 

med Bård. 

 

DAWN-konferanse våren 2014 

Vi ønsker at 4-6 fra menigheten deltar. Vidar er påmeldt og vil plukke ut andre. Håper dette 

kan hjelpe oss til å finne fornuftige måter å ”plante på”.  

 

NaMu og strategi 

Vidar tar kontakt med Runar Landro for at han kan fortsette å ”coache” oss. 

Våre MR møter bør ha en tredeling: Oss – Menighetsdrift – Strategi. 

Vi samtalte om dette og vi vil prøve å være bevisste på at alle tre områdene blir dekket. I 
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strategiarbeidet kan vi trekke på andre, men avgjørelsene må ligge til MR. 

Event. 

 

 Blomster til Monica og Kjell Martin ifm dødsfall i familien. Ansvar Reidun. 

Vi vil la det være lov å snakke om bygg/lokaler i menigheten igjen. Vidar Bøhn, Åge Kolstø 

og Gunnar Tveit utfordres på dette. Mandatet blir å undersøke markedet, se på muligheter og 

hva kostnadene blir for dette. 

Neste ordinære møte tirsdag 18. februar 2014 kl 19.00 – 22.00 hos Finn. 
 


