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:
Tirsdag 26.september 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Håvard Nesvåg, Vidar Bakke (prest/daglig
leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) og Ragnhild Øvrebø (2.vara) Bente Mari
Rolfsnes (referent)
Forfall:
Torstein Caixeta Thingnæs, Øyvind Lunden
Fellesskap og bønn. Innledning med Salme 139. Runden – har det skjedd noe verdifullt siden sist,
hvordan har stillheten vært? Lillefingeren, «min egen tid med Gud»
Orienteringssaker
• Referat t fra MR 23.8.2017 tas til etterretning.
 Referat fra lederdagen
 Internasjonal Café – Både-og-huset, hver onsdag, kl. 16-18.
Vidar har deltatt to ganger. Flere av innvandrerne vi som menighet er i kontakt med, har deltatt.
Foreløpig er det nok frivillige i systemet som vertskap. Dette er en kjempefin mulighet til å
knytte kontakter med nye, uten å inngå større forpliktelser enn den enkelte kan følge opp.
 Stormøte i Fellesrådet, 19.september. Bente og Vidar deltok. Samlingen hadde særlig fokus
på cellegrupper/smågrupper for barn, unge og voksne. Spennende å høre erfaringer med
barneceller (Bogafjell) og ungdomsceller (Gand).
• Samlivskurset. Kurset blir sannsynligvis i løpet av februar/mars 2018 på Fredheim Arena. Egil
jobber med et team. Ludvig prost leder komité. Fokus fremover blir god markedsføring.
• Frivillighetskonferanse i Gand 20.-22. Oktober Ser ut til å bli et svært spennende program.
Vi har foreløpig ikke snakket om «utsendinger» fra ByMenigheten. Konferansen blir løftet
frem på celleledersamlingen.
 Oppfølging beredskapsplan «forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser», jf.
politiattest ledere for barn og unge (nå linket fra våre hjemmesider) Det skal være kurs i regi av
Fellesrådet/Bispedømmerådet torsdag 28.september. Ariane og Vidar deltar.
 Fellesrådet siden sist. Tor Arvid orienterte.
 Ungdomsarbeidet – en av våre ansatte er delvis sykemeldt. I samarbeid med Normisjon
(Salem) har vi en midlertidig deltids ansatt i sykemeldingsperioden.

Sak 26/2017
Status Økonomi

Sak 27/2017
Gudstjenesteplan
vår 2018

Håvard S informerer om regnskap pr august. En del regninger er kommet til
betaling denne måneden, vi har likevel et lite pluss i regnskapet. Givertjenesten
ligger 20 000kr under budsjett.
• Økningen av frekvensen på antall gudstjenester i vår og i høst ser ikke ut til
å ha resultert i at flere kommer fast på gudstjenester, snarere det motsatte. I
tråd med tanken om forenkling og tydeliggjøring av fokusområder, foreslår
AU at vi går tilbake til en normalrytme med gudstjenester annenhver
søndag (oddetallsuker). Eventuelle Syng Med-arrangementer eller andre
kveldsarrangementer på søndager kommer i tillegg til denne syklusen.
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• Vårens datoplan (avklart med Bydelshuset) :
Bydelshuset: 7.1., 21.1, 4.2, 18.2, 4.3, 18.3
Felles påskefeiring med Fredheim:
Palmesøndag 25.3, Skjærtorsdag 29.3, Langfredag 30.3, Andre påskedag
2.4.
Bydelshuset: 15.4, muligens Salem: 29.4
Konfirmasjon i Gand: Lørdag 12.5
Bydelshuset: 27.5
Godhetsfest i Sandveparken el. Bydelshuset: 3.6
Gudstjeneste på Åpta: 10.6
Ekstra gudstjeneste på Bydelshuset 17.6
Bydelshuset: 24.6 (Siste før sommeren)
Vidar orienterte om planene for temaserie om Bibelen,”Tidslinjen” for
barn, ungdom og voksne som er tenkt temastart 2018.
Awana legges dermed foreløpig på is. Realiteten er at Awana er
ressurskrevende. Vi mangler lederressurser og nok frivillige til å være med
å starte opp med Awana.
Sak 28/2017
Prosess-verktøy
for hovedmålsettinger i
ByMenigheten

Vi drøftet skissene som Ove har laget for å finne ut hvilken skisse som best
hjelper oss videre i en tydeliggjøring av forholdet mellom visjon,
kjerneoppgaver og disippelgjøring.
Prosessen handler om å gjøre disipler. Vi lander på skisse 4.
Temafokuset i oktober måned er Ringfingeren - fokus på cellegrupper og
fellesskap. Voksengrupper kan være tema en søndag, og åndelige mødre og fedre i
generasjonsmenighet en annen søndag

Sak 29/2017
Eventuelt

Temafokuset i november måned er Langfingeren - tjeneste og oppdrag
Vi har mottatt søknad om støtte til studietur for dirigent i Sandnes Soul Children, et
lokalt, tverrkirkelig kor i Sandnes. I koret er det 80 sangere i alderen 5.klasse til
videregående elever. Sangerne er fra ulike deler av byen.
ByMenigheten ser stort på dette arbeidet og støtter studieturen med kr 5000.

Neste møte: onsdag 1. november 2017 kl. 19:00 - 22 Ansvar for forfriskninger: Tor Arvid
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