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 19.desember 2016 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Tor Arvid
Flokketvedt (vara), Håvard Nesvåg, Øyvind Lunden, Vidar Bakke (prest/daglig leder)
og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Andre: Egil Rise – tilstede under fellesskapsdelen og ½ time under møte for å gi en innledende
orientering til sak 47
Fellesskap – et første møte med vårens temahefte, tanker om NAMU-testen og forbønn for hverandre.
Orienteringssaker
 Referat fra MR 23.11.16 er tilgjengelig på nettsidene under FAKTA. Tas til etterretning.
 Avklaringsmøte med Astrid Harbo om konfirmasjonsprosjekt og økonomi. Gand og Ganddalen
menighet vil følge opp intensjonene i avtalen og gir støtte til lønnsmidler til
konfirmasjonskoordinator med 20 000 kr i 2016 og 100 000 for våren 2017. Høsten avklares
med det første.
 Vidar orienterte om møte med Psykiater Stig Heskestad om beredskapsplan for seksuelle
krenkelser.
 Status DIG ungdomsklubb – kveldene settes i pause og starter opp igjen 17.mars 2017. Styret
sliter med motivasjon, de er få til å dra lasset, samtidig er det pågangsmot for å fortsette. De har
bestemt seg for å dra på «studietur» til andre ungdomsklubber i distriktet. Styret mener at DIG
kveldene er viktige og de har tro på at de skal klare å bygge kveldene til et godt sted å være!
 Status Agenda 1 Lærefellesskap i Sandnes 2017-2018 – vi har sendt invitasjonsbrev til diverse
menigheter. Første helg er tenkt i begynnelsen av juni, videre midten av november.
 Møteplan vår 2017 er godkjent.
Sak 45
Valg av leder
Sak 46/2016
Budsjett 2017

Sak 42/2016
Strategi 2017

Oddbjørn er valgt som leder det neste året  takk for villighet!

Håvard Særheim, i samarbeid med daglig leder fremlegger endelig budsjettforslag
på møtet, i tråd med føringer fra sist møte. Budsjettet ble også presentert etter
gudstjenesten 18.desember.
Vedtak:
Budsjett 2017 vedtatt
Strategiplan bør ses i lys av siste NAMU-undersøkelsen som ble gjennomført
november/desember blant ca. 40 personer.
Resultatet av undersøkelsen gir oss en pekepinn om hva vi skal fokusere på.
Samtidig må dette ses i lys av den dybdeundersøkelsen som strategiutvalget har
gjennomført. Etter en del i drøfting ble det enighet om at vi må løfte denne saken ut
av ordinært møte og bruke en hel dag i begynnelsen av 2017.
Torstein lager et oppsett og sender ut slik at vi kan krysse av hvilken dag som
passer.
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Sak 47/2016

Menighetsfesten blir på Bøcon 5.februar
Planleggingen er startet

Menighetsfest på
Bøcon
Rise familieterapi:
Det planlegges oppstart av samlivskurs i Sandnes i regi av Familiefokus (UIO) og
Planlagt oppstart av Rise familieterapi, Sandneskirken inviteres til å bli med på dette.
samlivskurs i
Egil orienterte om kurset og henviste til forskning og materialet som brukes.
Sandnes
Hvilke metoder som er mest stabile og hjelper mest.
«7 prinsipper for gode ekteskap» av John M Gottman er kursboken som brukes i
samtale med par. Med enkle grep kan man få kjærligheten til å blomstre.
Egil håper at 100-200 par vil delta – Kurset legges opp til å vare en helg, fredag søndag
Sak 47/2016

Egils utfordring til MR – vil ByM være med og invitere til samlivskurs? Han
underviser og menigheten skal i så fall betale ham for oppdraget.

Er dette redskap vi ønsker å bruke? Invitere til?
Vi tar dette videre og drøfter selve konseptet med kirkeverge, prost og leder i
fellesråd.
Vedtak:
Vidar tar initiativ til møte som avholdes over nyttår. Leder av MR og Torstein er
med på møtet.
Sak 48/2016

Ingen saker

Eventuelt

Neste møte: onsdag 25. januar 2017 kl 19:00 i Lundegeilen 18 – Oddbjørn har ansvar for
forfriskninger
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