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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18.  

Tid: Onsdag 16. desember 2015 kl 19:10-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Bente Mari Rolfsnes (nestleder/referent) Håvard Nesvåg (fra kl 

20), Håvard Særheim, Øyvind Lunden, Tor Arvid Flokketvedt (vara) Vidar Bakke 

(prest/daglig leder) 

Forfall: Torstein Caixeta Thingnæs (ferie) 

 

Andre: Ommund Rolfsen, vår NaMu veileder og Åge Mundal.  
 

Menighetsveileder Ommund Rolfsen innledet til Menighetsrådets arbeid med kartlegging av nådegaver innad i 

det nye rådet. På siste del av møtet veiledet Ommund Rolfsen MR-leder Oddbjørn Folde med utgangspunkt i 

gjennomført test, mens rådet lyttet og ga kommentarer. Vi vil bruke tid på kartleggingen av de andre 

medlemmene etter jul, bl.a på heldagssamlingen i februar. 
 

 

Innledning ved Vidar «fra tilfeldig til bevisst», fra vårens nye cellegruppetemahefte. Tanker  omkring 

hvor bevisste er vi til å sette av tid til bibellesning, cellegruppe eller gudstjeneste? Setter vi av tid? 

Eller skjer det etter innfallsmetoden? Lukas 4,16-19 hvor Jesus leser fra Jesajas bok «...han har sendt 

meg for å rope ut at fanger skal få frihet.....og rope ut et nådens år fra Herren» 
 
Orienteringssaker 

 referat fra forrige MR tilsendt på epost i dag 

 referat fra AU 3/12/15 ettersendes 

 info fra fellesrådet v Tor Arvid 

 givertjenesten, positiv giverprognose basert på novembertall og nye autogiro-avtaler 

 presentasjon av nytt temahefte «Helt enkelt» til bruk i cellegruppene  

 bønne-retreat på Utstein, flere påmeldte 

 datokalenderen for våren 2016 

 Menighetsfest i ByMenigheten lørdag 6.2.2016 
 

Sak 56/2015   

Møtereferat 

Referat fra 18.11.2015. 
Kommentarer og endringsforslag sendes til Vidar snarest. 

Sak 52/2015 

 

Delegasjons 

reglement 

Bakgrunn: 

Delegasjons-reglementet ble i forrige møte gjennomgått. Ragnhild Øvrebø gav innspill om 

redaksjonelle endringer til AU. Forslag til endringer ble gjennomgått. 

 

Vedtak: 
Delegasjons-reglementet vedtatt med redaksjonell endring i §3 pkt b 

 

Sak 53/2015 

Budsjett 2016 

 
 

Håvard gav en oppsummering av budsjettprosessen. Det ble gitt anledning til diskusjon 
og meningutveksling 
 
Vedtak: 
MR vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2016 

Sak 57 /2015 

Konfirmant- 

arbeidet i 
ByMenigheten 

Bakgrunn: 

Vikar for ungdomspastor deltok på AU 3/12-15 og orienterte om erfaringer med 

konfirmantopplegget 2015/2016 og samarbeidet med Ganddalen menighet. Ungdomspastor 

anbefaler MR å gjøre tydelige valg om veien videre for konfirmantarbeidet.  
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Sandnes AU anser det for å være mest hensiktsmessig å drøfte saken i MR 

 

Vedtak: 
MR gir prest og AU fullmakt til å gå videre i samtaler med Ganddalen menighet med 

de premisser som fremkom i møtet. 

Sak 58 /2015 

Aktivisere/ 

integrere 

asylsøkere 

Drøftinger og diskusjon om hvordan gripe dette an er ikke ferdig behandlet. Saken 

videreføres i neste møte. 
 

Sak 59 / 2015 

Misjonsprosjek

tet - Egypt 

Utsettes til neste møte 

Sak 60 / 2015 

Målsettinger 

for BMS 2016 

Utsettes til neste møte 

 

Neste møte i MR blir onsdag 20. januar 2016 kl 19.00 – 22.00 i Lundegeilen 18.   


