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:
Lundegeielen 18
Tid:
Onsdag 22.august 2018 kl 18:00-19:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein
Caixeta Thingnæs Ragnhild Øvrebø (vara) og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Forfall;
Tor Arvid Flokketvedt, Håvard Nesvåg

Sak 26/2018
Diverse
orienteringer

• Danmarksleir med konfirmantene. Det var en flott og heftig uke, 35
konfirmanter og til sammen 26 ledere var med, få voksne. Godt at både
Vidar og Astrid hadde erfaring med leiren fra før. Det kan bli en
spennende høst/vår.
• Inntrykk etter semesterstart søndag 19.august. Folk var positive og gav
uttrykk for at det var kjekt å komme i gang, kjekt å treffes. På forhånd var
det lagt ut invitasjoner til gudstjenesten i et stort antall postkasser på
Ganddal. Usikkert pom nye kom pga av dette, men noen nye ansikter ble
registrert. Fint med åpenhet ang anklagen mot Bill Hybels og det som nå
skjer i Willow Creek.
• Kort status for barne- og ungdomsarbeidet. Vi sliter med å få nok ledere
til barnearbeidet, det er sårbart når få skal gjøre mye.
• Status Lundegeilen 18 etter at Ganddalen menighet har sagt opp sin
leieavtale i våre lokaler. Vi har ikke rukket å gå aktivt ut mot aktuelle
leietakere, men det er gjort en henvendelse til noen som tidligere har vist
interesse. Det sendes ut invitasjon om tips hvis noen vet om potensiell
leietaker. Invitasjonen blir nevnt i neste medlemsmail.
• Strategi og fokuspunkter for høsten jfr. hvordan fremmer vi en
«invitasjonskultur» og forbereder oss på Alpha 2019? Vi drøftet litt
forskjellig. Det er viktig å lage god prosess.

Sak 27/2018
Økonomi og
givertjeneste

Økonomistatus og siste nytt om givertjenesten v/ Håvard
Utviklingen av givertjenesten er positiv. 5 nye givere, 13 givere har økt sitt beløp.
Givertjenesten ligger nå på nivå med det månedlige budsjett.

Sak 28/2018
Biskopen har søkt
avskjed – ny
nominasjon

Biskop Ivar Braut har søkt avskjed på grunn av helsen.
Bispedømmerådet inviterer til innspill om mulige kandidater til ny biskop.

Sak 29/2018
Eventuelt

Ingen punkter

Vedtak:
Menighetsrådet sender inn forslag på prost Helge S. Gaard som bispekandidat

Neste møte: onsdag 26.september 2018 kl. 19:00 – 22

Ansvar for forfriskninger Håvard S
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