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 19.desember 2018 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein
Caixeta Thingnæs, Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø og Tor-Arvid Flokketvedt og
Bente Mari Rolfsnes (referent)
Felleskap og bønn – vi delte noe positivt og noe utfordrende i livet vår for tiden.
Sak 50/2018
Diverse orienteringer

• Referat fra MR 31.10.18. Tas til etterretning.
• Orientering fra fellesrådet ved Tor Arvid
• Status Alphaprosjektet vår 2019.
Det ligger an til at 4-5 grupper starter med inviterte gjester. Andre
grupper gjennomfører undervisningsopplegget i gruppen ukentlig
eller hver annen uke.
• Prosess menighetsweekend 2019. Taler for de voksne er klar,
Ekteparet Oddvar Søvik og Liv Kaland Fjellstad blir med.
Fremdeles uavklart mht barna
• «Tidslinjen» for barna fortsetter vår 2019
• Aganda 1 for ungdom starter i februar

Sak 51/2018
Budsjett 2019

Grundig gjennomgang av budsjett 2019, diskusjon om diverse justeringer
og veien videre.
Givertjenesten fikk en positiv økning i vår/sommeren. Nå er det en nedgang
igjen, noe av nedgangen skyldes avsluttede forhold. Vi har fremdeles behov
for at flere øker eksisterende givertjeneste og nye givere er alltid velkomne.
Vedtak:
Fremlagt budsjett 2019 er vedtatt

Sak 47/2018
Biskop - valg

Stavanger bispedømmeråd har i møte 19. oktober 2018 nominert 5
kandidater til ny biskop i bispedømmet. Kandidatene er:
Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme
Helge S. Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme
Alf Petter Bu Hagesæther (59), feltprost/sjef for feltprestkorpset
Håkon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme
Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger, Stavanger bispedømme
Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden.
Det ble ikke nominert noen kandidater i den supplerende nominasjonen.
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Skriftlig hemmelig valg ble gjennomført etter regelverket.
Et enstemmig menighetsråd valgte å avgi stemme på kun en kandidat.
Helge S Gaard ble enstemmig valgt – 6/6 stemmer
Sak 48/2018
Støtte til UKIRKE
(NMSU i Stavanger)
fra
Menighetsplantingskonto

Vidar har vært i kontakt med prosjektet ”UKIRKE” i Stavanger som hadde
oppstart høsten 2018 og er et prosjekt for 18 + og studenter i Stavanger som ikke
er i noe menighetsfellesskap. Det har sitt utspring på Nygatens forsamlingshus
som nå eies av NMS. Anne Margrethe Sund er tilsatt som prosjektprest. De har
også for tiden to brasilianere på teamtjeneste frem til påske 2019. Vidar er mentor
for den ene brasilianeren.
Prosjektpresten forteller: Lønn er sikret for tre år, det søkes diverse steder etter
midler til å dekke matutgifter osv på arrangementer. Når det gjelder drift så betaler
NMSU en god andel husleie til NMS Eiendom. Det ville vært positivt å få støtte til
en studietur for ledere i Ukirke, eller støtten til NMSU region Stavanger. Uansett
hva dere gir oss i støtte vil vi gjerne ha erfaringsutveksling med Bymenigheten
etter hvert som prosjektet utvikler seg.

Menigheten har en tradisjon for å gi videre 10% av inntektene.
Vedtak:
ByMenigheten gir kr 100 000 til dette prosjektet fra
menighetsplantingskontoen.
Sak 40/2018
Oppnevning av
nominasjonskomité
for MR-valg 2019

Sak 52/2018
Kontorutleie

Sak 53/2018
Eventuelt

AU har begynt å drøfte både forslag til navn i Nominasjonskomiteen og
prosessen videre.
Nominasjonskomiteen er foreløpig:
Baard Bakke, Oddbjørn Folde. Arbeidet fortsetter, det er ønskelig å få inn
en kvinne.
Daglig leder er komiteens koordinator for menighetsrådsvalget 2019
Luther forlag har meldt interesse for å leie det minste av de ledige
kontorene til Kathrine Vigdel som er tilbake som redaksjonsleder fra nyttår.
Hun går i vår menighet og trenger et kontor de dagene i uka hun ikke reiser
til Oslo.
Vedtak:
MR gir Vidar fullmakt til å ordne en eventuell leieavtale slik det ble
foreslått i møtet.
Ingen saker

Neste møte: onsdag 30.januar 2019 kl. 19:00 – 22
Ansvar for forfriskninger: Ragnhild
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