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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret 

Tid: Tirsdag 1. april 2014 kl 19:00-22:10 

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

Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent). 

Forfall: Reidun og Vigdis. Hans ble permittert mellom 20.00 og 21.30. 

Vidar startet dagens samling med å minne om dagens ord fra Joh. 6, om brødunderet, og vi avsluttet 

denne delen med bønn for samlingen og hverandre.  

Orienteringssaker (fra AU): ingen 

 

Sak 

17/2014   

Referat fra møte 18.03.2014. 

Referatene ble godkjent uten endringer. 

Sak 

18/2014 

 
 

Givertjeneste. 

Tall fra januar og februar viser inntekter som før, det betyr at vi er bak budsjettet med kr 

20.000. Bård har startet arbeidet og snakket med Kjell Martin hvordan han vil organisere 

dette. Vi gir det litt tid til å virke. 

 Sak 

19/2014 

  
  

Gudstjenester høsten 2014 

Vi fortsetter med to pr mnd og har forespurt Ann Sigrun og Ingrid om flere «Show It». Dette 

vil være avklart før sommeren. 

Sak 

16/2014 
forts 

 

 

Medlemsmøte for oppfølging årsmøtet med samling på Salem 15. mai 

Målsetting for en slik kveld: 

 Identitetsbygging 

 Våre verdier må fremholdes 

 Gudstjenester 

 Grupper  

 Nettverk 

Vi vil gjerne være litt uforutsigbare i vår måte å gjøre ting på og hele tiden søke nye 

innfallsvinkler. 

Sak 

20/2014 

 

 

Sak 

21/2014 

 

 

Sak 

22/2014 

 

 

 

 

 

 

Medlemskurs. 

 For nye i menigheten, sist holdt i 2008. Dette vil vi gjerne ta opp igjen med henvisning til 

forrige sak. Leder tar kontakt med Ove Eldøy for klargjøring av opplegg. 

 

Andre samlinger. 
Startkurs eller fordypningskvelder. Vi er i dialog med BådeOg huset og avventer en avklaring 

hvordan vi kan legge opp dette. Vidar holder dette «varmt».  

 

Konto for 10%. 
Dette ble sist behandlet i sak 12/2008. Menigheten har som mål å gi videre 10% av alle 

innsamlede midler inkl «sponsing». For 2013 ville det bety ca 190.000. Så her har vi nok vært 

noe rause. Vidar klargjør dette med Kjell Martin.  
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Event. 

 

 Ingen saker. 

 

Neste ordinære møte tirsdag 13. mai 2014 kl 19.00 – 22.00 hos i Reidun.  


