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 31.oktober 2018 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein
Caixeta Thingnæs, Tor Arvid Flokketvedt, Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø (vara) og
Bente Mari Rolfsnes (referent)
Andre:

Vikarierende ungdomspastor Raymond var innom og fortalte/orienterte om arbeidet i
DiG, DiG-junior og konfirmantarbeidet og delte ønsker og visjoner for arbeidet

Felleskap og bønn – Bente og Oddbjørn delte fra konferansen «utsikt» i Frøyland Orstad kirke. Bønn
for hverandre
Sak 38/2018
Diverse
orienteringer

• Referat fra MR 26.9.18
Tas til etterretning.
• Lederdagen på Bådeog. Korte tilbakemeldinger. God undervisning.
Inspirerende det Kristian delte om sin erfaring med Alphagrupper
hjemme.
• Konferansen Utsikt – Oddbjørn og Bente delte inntrykk og kan
anbefale at vi involverer oss med tanke på å delta neste år med større
delegasjon.
• Status Alphaprosjektet vår 2019.
Vidar har begynt å kartlegge en del enkeltpersoner i menigheten som er
interessert i å «kjøre full pakke”. Tar sikte på å samle disse til en
samling i begynnelsen av november. Det er ønskelig å forme Alphateam og jobbe mot 1-2 Alpha-grupper i egentlig forstand. Tenker at
resten av cellegruppene gjennomfører Alpha-opplegget så langt det er
praktisk mulig. Egen Alpha-brosjyre er laget, går i trykken snart. Vi må
også få hjelp av Ove til å lage info på nettsiden. Utfordring fremover:
Invitasjon!
• Godhet Sandnes 2019. Ny fase med tettere integrasjon mellom Godhet
Sandnes og Godhet Ganddal som Bymenigheten lenge har ønsket. Dato
for neste Godhetsuke er uke 21 med oppstart 20.5.19 og Godhetsfest
26.5. Vi hadde et første koordineringsmøte 24.10.18 på Bådeog. Roar
Fossen (IMI Sandnes) blir Godhetsgeneral, og vi arbeider med å danne
en liten hovedkomité og praktiske underkomitéer. Gand menighet
trekkes mer inn. Vi håper også å involvere flere av menighetene i
Agenda 1-fellesskapet + Dnk. Vidar deltar i hovedkomiteen fra
ByMenigheten.
• ”Bønn for Sandnes”
Vidar: Vi ser at det kommer initiativ fra ulike kanter i byen som vitner
om at gode ting er i gjære på bønnefronten. Gud reiser et bønnens folk
på tvers av menigheter. Kan ha positive ringvirkninger for det åndelige
klimaet i byen. Hva betyr dette for Bymenigheten? Vidar delte noen
tanker om dette. Tverrkirkelig bønnevandring i Sandnes 3.desember.
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• Bispenominasjonsprosess. Kandidatliste er utsendt på mail. Fem
kandidater. Det fremkom ikke ønsker om å bringe inn flere kandidater.
Vi forholder oss til prosessen videre og behandler saken i neste møte.
Sak 39/2018

Økonomistatus september ved Håvard S.
Det er litt svingninger i givertjenesten. Vi ligger an til å holde budsjett.
Økonomi og
Likviditeten er bra, vi klarer å byge opp en liten buffer. 10% kontoen har det
givertjeneste
bra – dvs vi har midler å dele med andre.
Sak 32/2018
Raymond var invitert for å dele sine erfaringer og tanker om pågående arbeid
og ønsker om videre drifting.
Orientering om
Vår fungerende ungdomspastor Raymond er en handlingens mann med ganske
drømmer og planer konkrete vyer og planer for det aldersbestemte arbeidet for ungdom i
for
menigheten, helt fra 7. Klasse og oppover til 20+. Han brenner også for større
ungdomsarbeidet i samtenkning og gode overganger med Dig Junior og konfirmantarbeidet. Han
BMS
ser muligheter.
Både Raymond og Vidar har vært i uformell dialog med Ariane for å høre
hennes tanker både om konf.opplegg og DIG-arbeid. Disse to tenker svært likt
om profil og strategi i ungdomsarbeidet, samtidig som de har ulike
personligheter og styrker.
Raymon orienterte om status og det arbeidet han drømmer om for DIG i
samarbeid med Salem:
Ser behov for at de unge kan gå «fra det ene til det andre» som ender opp i gt.
Linjene er for tiden ikke klare. Linken mellom Dig Junior (5-7 klasse) og Dig
(fra 8 kl og oppover) er ikke tydelig/manglende. Hva har vi å tilby for å få dem
med videre? Hva kan vi gjøre?
Unge voksne arbeid og Oasen. Erfarer at 16+ ikke vet hvor de skal gå videre,
denne gruppen går der venner går. Og 18 åringer har behov for å gå videre,
ledes inn i noe. Det planlegges arbeid for å fange opp denne aldersgruppen.
Ønsker å knytte tettere bånd til DigJunior – og fra 16+ opp til 23 år.
Denne høsten/vinteren er det bygd opp diverse team – dekor, trivsel, teknisk,
kafe osv Gjennomfører Alpha på DiG
Jobber for sammenheng mellom konfirmantarb og DiG junior. Kan bruke
konfirmantene til å tjenestegjøre i team på DiG. Tenker at konfirmantene bør
ha x antall ganger på DiG junior.
Forhold til Salem? Positiv relasjon- dette er stedet mitt.
Hva ønsker du deg fra menighetsrådet? Forbønn!
Sak 40/2018
Oppnevning av
nominasjonskomité
for MR-valg 2019
Sak 41/2018
Weekend 2019
Dato 13-15.sept
Økonomi

AU har begynt å drøfte både forslag til navn i Nominasjonskomiteen og
prosessen videre.
Vi må finne komite til neste mr-møte
Stab har jobbet videre med planer for Menighetsweekend på Vaulali. Vi tror
det er viktig å ha noen «go´biter” på programsiden for både liten og stor, og
har sondert med å ha med to talere hele helgen.
Vi håper at vi klarer kostnadene slik at påmeldingsavgiften totalt sett ikke blir
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dyrere enn sist for familier med flere barn.
Vi må påregne et tilskudd fra menighetskassen gjennom en kombinasjon av
deltakeravgift/sponsing/budsjett.
Forslag på personer å invitere ble nevnt og notert men er ikke helt avklart
ennå.
Sak 42/2018
Bakgrunn:
Kirkeordningssak Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov for
(foreløpig
alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Det er ventet at denne loven skal
behandlingsrunde) behandles i Stortinget våren 2019. Med forslaget om ny trossamfunnslov
følger også at kirkeloven skal oppheves. I dag regulerer kirkeloven de viktigste
myndighetsforhold innen Den norske kirke. Kirkerådet har sendt ut et forslag
til bestemmelser som skal erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse
bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger. Forslaget
til trossamfunnslov forutsetter at kirken selv gir nærmere regler i en
kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet. Høringsfrist er 15. desember.
Høringsdokumentet og regelutkast finnes på denne nettsiden:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-ikirkeradets-regi/
- Informasjonsmøte om ny kirkeordning i Grødem kirke 20.11., kl. 18.15.
Oddbjørn, Ragnhild og Vidar deltar.
-AU legger fram utkast til høringssvar fra MR ByMenigheten som behandles
av MR på møtet 28.11.
Sak 43/2018
Eventuelt

• Disposisjon beløp 2017
Vi har et gjenstående beløp på 7.890 som gjelder mindreforbruk i 2017.
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar å disponere restbeløpet på kr 7.890 (mindreforbruk i
2017) mot Disposisjonsfond, konto 5560000

Neste møte: onsdag 28.november 2018 kl. 19:00 – 22

Ansvar for forfriskninger Tor Arvid
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