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:
Tirsdag 26.mars 2019 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Håvard Nesvåg, Håvard
Sørheim, Ragnhild Øvrebø, Tor-Arvid Flokketvedt og Bente Mari Rolfsnes (fra kl
20)(referent)
Forfall:
Torstein Caixeta Thingnæs
Felleskap og bønn – Delerunde og bønn.
Sak 17/2019
Diverse orienteringer

• Referat fra MR 20.02.2019. Tas til etterretning.
• Godhet Ganddal / Sandnes
Uke 21 blir der Godhetsuke i Sandnes. Vi fortsetter planen
om Godhetsfest på søndag 26.mai med blikk for hele byen.
Hvis vi skal lykkes med å utvikle Godhet Sandnes videre, er
det nødvendig at noen frivillige utenom stab tar eierskap, slik
vi i noen grad har opplevd med Godhet Ganddal.
Vi håper flere ser muligheten av å være en del av godhetsdugnadsgjengen.
• Vidar orienterer kort om spennende ringvirkninger av
Internasjonal café. Kontakt med et ektepar som har gjort at
mannen kommer på Herreavdelingen, ekteparet er med på
Alpha og kommer på gudstjeneste..
• Sykmelding i stab / konf.arbeid og Dig
Vidar fikk på AU-møtet i mandat til å spørre to aktuelle
personer om å bistå administrativt i planlegging og
gjennomføring av konfirmasjonsarbeidet frem til og med
konfirmasjon 11. mai. Kan være aktuelt med 10-20% stilling.
Første person på listen er spurt og har takket nei. Vidar
jobber videre med saken, spør en person til
• Jubileumshelg i november
MR vedtok sist å bestille Kulturhuset til 9. november. (Sak
05/2019) Det er gjort. Videre har Atle og Thone takket ja til
å arbeide med en musikalsk ledelse av kvelden – og har fått
frie tøyler til å arbeide med et team. Vidar har også forespurt
en person om å være med på seminar på dagtid og /eller ha et
«visjonært blikk» på festen på kvelden. Begge deler er mulig.
Vi bør sette ned en komite som arbeider med helgen i sin
helhet. Tanker omkring program for søndagen.
Programverter lørdag kveld, mann og kvinne Bente spør
foreslått mann. Producer, finne en med hovedansvar –
Vidar/Oddbjørn. Ideskapere – Håvard N spør foreslåtte
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• Nomiasjonskomiteeens arbeid (valg menighetsråd)
Oddbjørn og Vidar orienterer kort om status. Gruppa på tre
er i gang med spørrerunde
Sak 18/2019
Status økonomi
Sak 15/2019
Årsmøte 13.mars

Sak 19/2019
«å være en frimodig kirke i
2019»
Sak 20/2019

Håvard orienterer om status for økonomien i Bymenigheten.
Givertjenesten er fortsatt ikke helt på det jevne nivået vi ønsker
Vi sitter igjen med en positiv opplevelse fra årsmøtet. Det var god
dialog.
Oppsummering i grove trekk - slik vi ser det, avdekket rapporten
som omhandlet fremtidige lokaler/hva har menigheten behov for,
enighet om aksen Ganddal-sentrum – leie og ikke eie.
Vi begynte en dialog – utsettes til neste møte

MR ser for seg at vi deler ut støtte til minst tre prosjekter i løpet av
2019. AU innstiller på at vi støtter dette prosjektet. Overlater til MR
å fastsette beløp.

Søknad om støtte til
menighetsplantingsprosjektet
Neo-kirken på Fjell i
Utdrag fra søkerbrev:
Hordaland

Offisielt startet vi kirke-plantingen i september 2018. Før det eksisterte vi som
noen relasjoner som en tid har hatt fellesskap i hjemmene. Nå er vi 5 ektepar som
står sammen i et plantingsteam, samtidig er vi også noen andre par og
enkeltpersoner som er mer eller mindre fast del av kirken. Vi kan samles dermed
omkring 40-45 mennesker, inkludert våre barn, til søndagsfellesskap på Angeltveit
bedehus. Angeltveit bedehus ligger sentralt i nordre Fjell. I bygdene i nordre-Fjell
er det ca. 7-8000 mennesker som bor, og en stor del av de er tilflyttet de siste 1015 årene. I neo-kirken har vi også med noen få eldre mennesker som deler
fellesskap med oss, og som også har sagt seg villige til å fungere i
forbønnstjeneste for fellesskapet og plantingen. Hver mandag er det bønnelunsj kl.
10-12 på formiddagen der de som har tid kan være med å be sammen for
plantingen. I gjennomsnitt samles det 7-9 stk. og ber sammen, men har også et
godt fellesskap der vi spiser lunsj til slutt. Hver onsdag er det også fellesskap for
de voksne som går på rundgang i hjemmene.
Vår visjon er å bygge menighetsfellesskap for en ny generasjon yngre voksne og
deres barn/ungdom lokalt i nordre del av Fjell kommune.
Vi har kalt oss neo-kirken, fordi vi er noe nytt, samtidig som vi også har gamle og
dype røtter i en bedehusbevegelse. Nedenfor har jeg kopiert inn det som står
innledningsvis i vårt verdidokument, og som på en grei måte forteller hvem vi tar
sikte på å være som et fellesskap internt og i møte med de menneskene vi har
rundt oss i nabolaget:

Sak 21/2019
Eventuelt

Vedtak:
Vi støtter menighetsplantingsprosjektet Neo-kirken med kr 40 000
Ingen saker.

Neste møte: onsdag 24.april 2019 kl. 19:00 – 22

Ansvar for forfriskninger: Oddbjørn
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