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.august 2019 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Håvard Særheim, Tor-Arvid
Flokketvedt, Torstein Caixeta Thingnæs, Ragnhild Øvrebø (vara), Bente Mari Rolfsnes
(referent)
Forfall:
Håvard Nesvåg
Felleskap og bønn – Delerunde og bønn.
Sak 33/2019
Diverse orienteringer
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Sak 34/2019

Referat fra MR 12.6.19 – tatt til etterretning
Vidar orienterer kort om møtet med vår (tidligere)
vennskapsmenighet i Santa Fé do Sul.
Danmarks-leir og konfirmantarbeidet. Opplevelse av en god
leir, flotte konfirmanter
Tanker om semesterstarten, gudstjeneste, temaserie og fokus.
Kjekt med inspirasjonsseminaret. Positivt at folk fra menigheten
bidro med erfaringer for å belyse temaet i talen.
Arbeidsinstruks for Raymond, utarbeidet av Ariane, Raymond
og Vidar, godkjent av AU. Arbeidsinstruksen skal også
godkjennes av Salem,
Agenda 1 - det er vedtatt i ledergruppa at høstens modul blir en
mellomstasjon før vi starter ny syklus til våren.
Vi har for tiden over 50 barn på gudstjenesten, men for få
ledere. Mange er spurt. Hvordan tenker vi framover? Kortsiktig
løsning er sammenslåing av Jungelgjeng og Tweens.
Vidar orienterer fra Jubileumskomiteens arbeid med
arrangementene 9.-10. november. Dette liger an til å bli en
kveld/et arrangement vi ikke vil gå glipp av!
Egil Rise og Henry Ove Berg ønsker å jobbe med et konsept for
temakveld sammen med Ptro (Anne Birigitte Lillebø Bøe)
inspirert av serien Samlivsskolen som Egil og Anne Birgitte har
laget for radio. Henry Ove snakker videre med Anne
Birgitte/Egil, samt kontakter Salem og undersøker om de vil
være med og gjøre det der første gang, f.eks. mot slutten av
november. Konseptet kan evt. benyttes av andre menigheter og
være noe som Bymenigheten og Ptro "selger" sammen.
Spennende samarbeid og konsept
Vidar orienterer om status for menighetsweekend 13.-15.
september. Det er fremdeles ledig plass

Håvard orienterer om status for økonomien i Bymenigheten, balanse og
resultat for juli

Status økonomi
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Givertjenesten er fortsatt ikke helt på det jevne nivået vi ønsker.
Regnskapet viser underskudd hittil i år - årsak er inntekter som kommer
senere på året. Av flere årsaker ser det ut som vi får røde tall dette året
pga ekstra kostander med konfirmantarbeidet. MR vil følge utviklingen
nøye både på inntekts- og kostnadssiden.

Sak 35 /2018
Evaluering/utredning
konfirmantprosjektet
BMS / Ganddalen

Menigheten utfordres til å gi en ekstra gave til Bymenigheten i
forbindelse med økte utgifter til konfirmanter.
Bakgrunn:
Vi har nå gjennomført tre års samarbeid med Ganddalen/Gand om
konfirmantprosjekt. Vi er godt i gang med det fjerde året. Egentlig
skulle prosjektet evalueres etter tre år, men vi ventet på at Ariane skulle
komme tilbake fra permisjon. Hun har nå levert en utredning som gir et
godt grunnlag for vurdering av ulike scenarier for veien videre.
Saken drøftet, kommentert og videreføres til nytt menighetsråd.
Saken tas opp igjen i «overføringsmøtet» og det nye Menighetsrådet tar
sluttbehandlingen

Sak 36/2019
Kirkevalget 2019
Sak 37/2019
Oppsummering/evaluering
av
Menighetsrådsperioden.

Sak 38/2019
Eventuelt

Gjennomgang av status og fordeling av noen praktiske oppgaver på
stemmedagen.
•

Hva ønsker vi å gi videre til neste MR? Bli kjent med
hverandre i begynnelsen, videreføre den åndelige biten/
dele liv
• Hva må ikke gå i «glemmeboken»? Oppfølging av saker –
gjennomføring, holde fokus. Holde fokus på økonomien.
Følge opp givertjenesten. Økonomi på hvert møte.
• Forbedringspotensial i måten MR jobber på?
• Evaluere konfirmantprosjektet – samarbeid BMS/Ganddalen
menighet
Ingen saker

Neste møte: 25. september kl. 19-22 Gammelt og nytt råd sammen – avtroppende MR tar med litt
snacks/forfriskninger
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