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 28.februar 2018 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Øvind Lunden ikke tilstede under sak 4/2018, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt
(1.vara) og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Forfall: Håvard Nesvåg
Andre: Anne Marie Vik Røyse, barnepastor – innledning til Sak 8/2018
Fellesskap – vi delte hendelser i livet med hverandre og bad for hverandre.
Orienteringssaker
• Referat fra forrige menighetsråd godkjent.
• Fellesrådsmøte – Tor Arvid delte info fra møtet
• Orientering om programmet for Påskefestival i samarbeid med Fredheim Arena. Inspirerende
program for dem som er hjemme og har by-påske
• Status påmelding til Lørdagsseminar på Bådeog 17. mars. Info er sendt ut og påmeldinger
begynner å komme

Sak 07/2018
Økonomistaus og
givertjeneste

Givertjenesten slik den fremstår pr dags dato, har ikke utsikter til å dekke
lønnskostnadene. Givertjenesten er fortsatt på ca 115.000 kr pr måned. Budsjett
2018 legger opp til 131.000 kr i måneden. Vi har et gap som må tettes.
Framdrift aksjon givertjeneste siden sist:
Knappen inn til Givertjenesten er forbedret. Det er mulighet til å endre beløp på
eksisterende avtale.
Givertjenesten og økonomi må frem på årsmøtet slik at menigheten er godt
informert om hvordan status er.

Sak 36/2017
Lederdag
24.februar 2018

Lederdagen på Bådeog var en positiv opplevelse.
Innspill er notert ned og menighetsrådet vurderer med hensyn til konkret
oppfølging og straegiplan.
Et utgangspunkt kan være de strategiske spørsmålene i "Agenda 1»-verktøyet:
«Hva er? Hva kan bli? Hva blir?"

Sak 08/2008
Orientering og statusoppdatering ble delt v/ barnepastor Anne Marie Vik Røise:
Barnearbeidet/
Det er god stemning blant barn og ledere. Kjekt at alle aldre har samme tema
generasjonsarbeidet Gruppen 0-4 år: lederne er flinke og kreative.
i ByMenigheten – Samlingen i gymsalen har både undervisning og aktivitet.
gleder,
Tweens gruppen er fra 5.klasse og oppover. Kun Anne Siri igjen på
utfordringer, veien jungelgjengen. Har behov for flere ledere.
videre
Dig junior – bra oppslutning. Vi har 2 tweens jentegrupper, for tiden ingen
guttegrupper.
Vi har barnearbeid for flere aldersgrupper. Det er bra!
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Menighetsrådet er i åpen dialog spør: Hva ønsker du av oss?
Dialogen avdekker at det er greit hvis vi alle er åpne og spør rundt oss, er med på
å utfordre til å være med som ledere i barne- og tweensarbeidet. Anne Marie
opplever hun fikk tips på ledersamlingen.
Anne Marie ønsker å trekke seg tilbake fra digjunior. Hvem tar over?
Det forberedes dugnad med planleggingsgruppe digjunior (5-7.klasse) hver
2.fredag – tenke kreativt om høsten, program. Kanskje lettere at noen tar over
hvis planleggingen for høsten er godt i gang?
Vi tar det med til årsmøtet og løfter det frem der.
Sak 04/2018
Årsmøte 7.mars
kl 19:30
Sak 09/2018
Evntuelt

Årsmøte holdes i kantinen på det grønne bygget, Lundegeilen 16.
Program for kvelden er under planlegging.
Menighetsrådet tar med kaffe og te og diverse snacks (druer, nøtter..)
Ingen saker

Neste møte: onsdag 21.mars 2018 kl. 19:00 – 22 Ansvar for forfriskninger: Håvard N
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