ByMenigheten - Sandnes
Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET

Sted:
Lundegeilen 18
Tid:
Onsdag 24.august 2016 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Ragnhild Øvrebø
(vara), Håvard Nesvåg Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente Mari Rolfsnes
(referent)
Forfall:
Øyvind Lunden, Tor Arvid Flokketvedt
Fellesskap – delerunde fra sommeren. Vi gjorde oss kjent med samtaleguide for «rett person på rett
plass» som skal brukes på lederdagen på Holmavatn og temakvelder i høst.
Orienteringssaker
 MR-referat fra juni. Referatet er sendt på mail, grunnet tekniske problemer hos referent er
referatet ikke lagt ut på hjemmesiden ennå.
 Valgmenigheter. Ove, Oddbjørn og Vidar har publisert en artikkel på verdidebatt.no.
 Ledersituasjonen i barne- og ungdomsarbeidet: Positivt: Flere nye ledere til Minigjengen og
Jungelgjengen. God utvikling i forhold til Dig og Dig Jr. Utfordring: 2 stk er alene om 5.-7.
klasse under gudstj. I praksis må de være med hver gang hvis vi ikke får minst en leder til som
kan ta 3-4 søndager. 2 stk har meldt seg så vi håper det løser seg.
 Muntlig rapport fra Vidar om konfimantleiren. Bare positivt å melde!Kjekk leir, god
opplevelse for både konfirmanter og ledere.
 Fellesprosjekt om konfirmanter BMS/Ganddalen: Intensjonsavtalen med Ganddalen om
økonomisk bidrag til konfimant-koordinatorstilling står ved lag. Presten er tydelig på at
Ganddalen menighet skal bidra økonomisk. Det gode klimaet mellom voksenlederne på turen
i Danmark la et veldig godt grunnlag for høsten og videre samarbeid.
 Egypt-tur for ungdommer. MR vedtok støtte til ungdomstur på siste møte. Turen er avlyst
fordi det endte opp med å være bare én ungdom som kunne reise denne gangen. Utsettes til
forholdene i Egypt er noe tryggere.
 Vidar har redigert et manus til en liten oppbyggelsesbok. Hovedtemaet er å finne den gode
”rytmen” i livet som kristen. Manuset er under bearbeidelse etter konstruktive
tilbakemeldinger og er innsendt til Luther forlag. Tiden vil vise om det blir utgivelse.
 Ekteskapserklæringen. Mange frikirker og kristne organisasjoner har underskrevet en
ekteskapserklæring utarbeidet av morfarbarn.no . MR ønsker en grundig gjennomgang av
erklæringen og lar dette bli en egen sak på neste.

Sak 30/2016

Regnskapsoversikt juni/juli fremlagt.
Årets menighets weekend på Åpta gikk med kr 5000 i overskudd.

Regnskapsoversikt juni/juli Regnskapsorienteringen tas til etterretning

Sak 31/ 2016

Forrige MR fastslo at Stavanger bispedømmes retningslinjer vedrørende seksuelle
krenkelser skulle ligge til grunn for ByMenighetens arbeid. Det nye MR trenger å
Retningslinjer gjøre seg godt kjent med dokumentet som ligger under Fakta-sidene på websidene
vedrørende
våre. Følg link her. Vi drøfter videre oppfølging av disse retningslinjene.
seksuelle
krenkelser
Vi må finne løsning hvordan implementere dette i vårt arbeid og jobbe forebyggende
spesielt mot barn og unge.
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Temaet er belyst på ledersamling for konfirmanter. Konfirmantene blir
undervist om seksualitet.
Vi inviterer en psykiater inn i menighetsrådet for å belyse hva som kan gjøres
forebyggende, og råd om hva vi kan gjøre hvis en krenkende situasjon oppstår.
Vi ønsker spesielt å få belyst dette fra den krenkedes ståsted.
Saken videreføres.
Vedtak: Vi setter i verk at barne og ungdomsarbeidere skal lever politiattest
Sak 32/2016
Ledersamling
3.september
Sak 33/2016
Eventuelt

Praktiske forberedelser til ledersamlingen på Holmavatn. Samtaleopplegget
gjennomgått.
Menighetsrådet samles fredagskvelden. Cellelederforumet er lørdag.


Valgmenighet – vi er fremdeles den eneste valgmenigheten i Norge. Noe av
valgmenighetens særegenhet er selv å få velge prest og vi har ikke bygg. Som
selvfinansierende menighet har vi en egen frihet som økonomisk selvstendige.
Vidar er invitert til å orientere om valgmenighet på et styremøte for en gruppe
«frustrerte» prester i DNK.

Neste møte: onsdag 21. september kl 19:00 i Lundegeilen 18 – Bente har ansvar for forfriskninger
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