Møtereferat – Menighetsrådet i ByMenigheten - Sandnes
Tid: 06.11.2019, kl. 19.00-22.00
Sted: Lundegeilen 18
Tilstede: Henry Ove Berg, Vidar Bøhn, Eirik Kongsvik, Tone Grethe Hagen, Tor-Arvid Flokketvedt, Vidar Mæland Bakke, Erik Aarmo (referent
Forfall: Janeth Lima Kleppe, Thone Eldøy
Fellesskap og bønn: Medlemmene delte sin egen bakgrunn, tidligere erfaringer og nåværende situasjon.
Orienteringer

•
•
•

•
•

Sak 40/19
Økonomi

Gjennomgang av referat fra MR, onsdag 25.9.2019.
Ledersamling på Himmel og Hav. Tilbakemeldinger fra MR. Cellegruppenes form, formål, perspektiv bør tas opp
på senere tidspunkt. Viktig at lederne i menigheten møtes uformelt for å dele bli inspirert.
«Agenda 1 – Smakprøve», 24.-25. oktober.
Vidar MB, Raymond B. Nesse, Henry Ove og Bård Bakke representerte BM på samlingen. MR delte tanker om
opplegget. Forslag om å invitere alle menighetene i nettverket til en fellessamling 23. jan.
Regnskap fra menighetsweekend på Vaulali. MR tar saken til etterretning.
Jubileumshelga. Vidar MB orienterer. MR tas saken til etterretning.

Daglig leder Vidar Mæland Bakke og Eirik Kongsvik orienterte om foreløpig regnskap for 2019. Det kom et innspill til
hvordan BM kan øke gaveinntekter, som jubileumsgave og givertjeneste.
De vil arbeide videre med regnskapet og neste års budsjett. Vidar MB tar med innspillet videre.

Sak 35/19
Planlagt dialogmøte om prosessen med Gand og Ganddalen har ikke har vært mulig å gjennomføre. Møtepunkt blir 5.
Evaluering/utredning desember. MR venter med sluttbehandling av denne saken til møtet i desember.
konfirmantprosjektet

BMS / Ganddalen

MR kom med innspill til hva BM skal presentere på møte. Møtet vil danne grunnlag for hva vi skal behandle på neste
MR.

Sak 41/19
Kommunikasjon i
ByMenigheten.
Sak 42/19
Våren 2019.
Samhandling mellom
medlemmer i
menigheten. Tilbud
for barnefamilier.
Sak 43/19

Samtale-sak om ByMenighetens kommunikasjonsarbeid.
Erik og daglig leder kartlegger hvordan vi informerer og markedsfører ByMenigheten.

Henry Ove innleder til samtale om semesterplanlegging. Tema som ble tatt opp var samhandling mellom medlemmer og
å starte opp igjen Tigerklubben (grupper med barnefamilier).
MR tok en liten runde på dette. Saken blir tatt opp igjen på neste møtet siden Janeth måtte melde forfall. Vidar MB vil ta
opp saken med staben for innspill. Forberede et svar til neste møte.
Møteplan for MR og AU:
• 3.12. AU-møte
• 11.12., kl. 19.00: MR-møte
• 14.1. AU-møte
• 22.1., kl. 19.00: MR-møte
• 11.2. AU-møte
• 19.2, kl. 19.00: MR-møte
• 10.3. AU-møte
• 18.3. kl. 19.00: MR-møte
• 7.4. AU-møte
• 15.4., kl. 19.00: MR-møte
• 5.5. AU-møte
• 13.5., kl. 19.00: MR-møte
• 16.6. AU-møte
• 24.6., kl. 19.00: MR-møte
Møter i MR skjer fra kl 19-22 i Lundegeilen 18. AU avtaler seg imellom.

MR vurderer behov for uformell samling, over en hel eller halv dag. Formålet er å bli bedre kjent. AU kommer med
forslag.
Eventueltsaker

Vedtak om valgmenighet fra Kirkemøtet – protokoll KM 10/19.
Vedtaket Trer i kraft 1. jan 2020. Henry Ove leser utvalgte punkt som er særskilt relevante for BM.
MR har tatt vedtaket til orientering.
Foto av MR
Utsatt til MR er fulltallig.
Herreavdelingen.
Be om evalueringsrunde fra de som er aktive i det. Vidar BM ber Bård om å ta initiativ til evaluering.
Politiattest i barne- og ungdomsarbeid
Påminnelse om at ledere i arbeidet må skaffe politiattest.
Arrangement 6. februar: Ptro-kveld i Gand kirke.
Tema: Samliv og minikonsert. BM er medarrangør. Samarbeid med Gand og Ganddalen menigheter, Ebeneser Ganddal
og radiokanalen pTro.

Neste møte er 11. desember 2019 i Lundegeilen 18, kl 19-22.
AU har sitt møte 3. desember.

