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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret-Lundegeilen 18. 

Tid: Torsdag 20. november 2014 kl 19:00-22:15 

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

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

Forfall: Eirik Thorsen 

Vidar innledet med å lese fra Filipperne. 1.3-11.  

Den første timen fra kl. 19.00-20.00 blir Christine og Dina fra Egypt med oss sammen med 
Misjonsutvalget (Vigdis H. og Oddbjørn N.). Det ble en times innføring i en hverdag som 
kristen som er totalt forskjellig fra vår. Vår utfordring til C og D var å gi oss noen konkrete 
oppgaver og bønneemner som vi kan bruke videre.   
 

Orienteringssaker (fra AU):  

1. GLS er viktig inspirasjonskilde for mange. Har begrenset betydning som menighetsutvikling for vår 

menighet på nåværende tidspunkt. Folk kan oppfordres til å melde seg på via BMS, men vurdere større 
egenbetaling. I budsjettet vil AU/MR prioritere utrusting/inspirasjon for nye og gamle ledere i barnearbeidet.  
2. Menighetskurset var vellykket og bør gjentas til våren. Kanskje utvides med en time for å få noe bedre 

tid.  
3. Ganddalskonferansen. Avventer referat fra Eirik. 
4. Det blir bare én julegudstjeneste også i år. Begrunnelsen er først og fremst at flere av de sentrale 

aktørene ikke hadde mulighet eller kapasitet for mer enn én gudstjeneste på julaften.  
5. Invitasjon fra Ålgård M til retreat på Utstein Pilgrimsgård 2.-4. januar. 6 plasser holdes av til 

Bymenigheten, i første omgang bønnegruppa. Deltakere betaler retreat selv. 
6. Årsmøtet legges til onsdag 25. mars. Da passer det for Øivind Augland fra DAWN å være med (isteden 
for dagsseminaret). Strategigruppe legger fram sitt arbeid med scenarier så langt for tilbakemeldinger.  
7. Hvordan kan vi forholde oss til de i menigheten som har sluttet å gå / er på vei ut? Forslag om at det 
opprettes en liten gruppe som enkeltvis eller sammen kan opptre på vegne av BM i møte med disse og 
spørre om en samtale. Dette har et ”pastoralt sikte” for å bidra til en god avslutning og evt. inngang i annen 
sammenheng. Disse er foreløpig spurt om å være i en slik gruppe: Reidun Aalstad, Doris Bøhn, Vidar 
Bakke. 
8. Møte om NAMU-prosessen med veileder 10. Desember. 

 

Sak 

56/2014   

Referat fra møte 21.10.2014. 

Det har ikke kommet endringsforslag, dermed er referatet godkjent. 

Sak 

57/2014 
 

 

Sak 

58/2014 

 
 

 

Aktivitetsplan våren 2015.  
Forslag om menighetsfest 6/2. Vidar jobber videre med endelig plan. MR skal være komite. 

 

Nettverk. 
Ariane og Vidar deltar på NMS konferanse 16-18 april på ”Himmel og Hav”. 

 Sak 

59/2014 

  
  

Nominasjonsarbeid fram mot MR og Bispedømmerådsvalg 2015 

 Vidar orienterer fra valgkurset som var på Nærbø sist mandag og våre 
oppgaver i forhold til dette framover. Vi kan nytte regelverket der det passer. 

 Tidsplan: Nominasjonsnemnd bør settes ned snarest mulig. Vidar har noen 
forslag til navn og MR supplerte med noen flere. Oddbjørn og Vidar kontakter 
kandidater. Nominasjonsnemnd skal være på minst 3 personer. Kan selv 
være kandidater til MR-valg. Kandidatliste skal være klar til 1. Mai og bør da 
ha vært innom Menighetsrådet. Vidar bør være med i nemden, og MR er 
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valgstyre. 
 

Sak 

60/2014 
 

Sak 

61/2014 
 

Medlem til Fellesrådets nominasjonsnemd. 

 Hans Lie møter fra MR i Bymenigheten. 

 

Verdier i ByMenigheten 
• Konkret forslag fra Ove Eldøy om å endre ordlyd i verdi-setningene. MR ønsker å 

utsette en slik behandling, fordi det også er andre formuleringer som vil kunne 
trenge bearbeiding og vi ønsker ikke å prioritere det nå.  

 

 

Sak 

62/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Event. 

 

 

 

 

 

 

 Regnskap oktober og Budsjett 2015 

Det er fortsatt stort underskudd, men noe bedring da det er mottatt noen større gaver i det 

siste. Det mangler også dåpsmidler for 2. Halvår. Må etterlyses hos Bispedømme. 

Vidar har utarbeidet et forslag til budsjett. Ut fra inntektssituasjonen blir det krevende å få 

dette i balanse. Finn hadde konkrete forslag til endringer og vi drøftet disse. Det som vi ser 

som en nødvendighet er å bruke ”Gaver til andre – menighetsplanting” som en salderingspost 

da vi er for rause med å avsette penger vi ikke har. 

Fram til neste MR innarbeides momenter som kom fram i diskusjonen slik at vi får et 

budsjett i balanse. 

MR vil informere om den økonomiske situasjonen igjen etter gudstjenesten 14. desember. 

Ansvar Finn. 

  

Ingen saker meldt ved møtets begynnelse. 

   

 

Neste ordinære møte tirsdag 16. desember 2014 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for 

forfriskninger: Vidar. (rekkefølge står i referat fra mai.) 


