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 11. desember 2019 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Eirik
Kongsvik, Janeth Kleppe, Tone Grete Hagen, Erik Aarmo, Tor-Arvid Flokketvedt og
Thone Eldøy (referent).

Sak 44//19 Fellesskap og
bønn

-

Åpningsord v/ Vidar
Delerunde. / «Obligatorisk refleksjon»

Sak 45/19 Referat MR

-

Referat fra MR 06.11.19 Godkjent
-

Sak 46/19 Orienteringer fra
AU/
Daglig leder

Jubileumshelga, 9.-10. november
Menighetsrådet ga innspill til evaluering av helgen og
opplegget.

-

Menighetsrådskurs, 7. november
Vidar Bøhn og Henry Ove orienterte om viktige punkter fra
kurset.
● Presentasjonen blir sendt til
menighetsrådrepresentantene til gjennomlesing.
(Vidar Bakke sender denne ut).

-

Trosopplæringskonferansen «Gi det videre»
22.-23. november, Kristiansand.
Her deltok Vidar MB, Ariane og Anne Marie fra staben i
BM. Ingrid Heskje i hovedkomiteen. Vidar M. B. Orienterte
fra konferansen og delte stabens tanker om oppfølging.

-

Konfirmantprosjekt-evaluering - siden sist
Henry Ove og Vidar MB orienterte fra de møtepunkter som
har vært så langt. Se egen sak på møtet.

-

Julaftensgudstjenester 2019: Vidar orienterte, bl.a om
dramastykket «Tvillingenes jul».

-

Nyttårsretreat på Utstein Pilegrimsgard: Arrangeres
sammen med Ålgård menighet. 7 plasser fra Bymenigheten.

-

Semesteroversikt: Gudstjenester og andre
arrangementer
● Gjennomgang av oppsatte gudstjenester.
● Friluftsgudstjeneste i april for alle generasjoner. Det
nedsettes en komite for dette m/ utgangspunkt i
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cellegruppene til Henry Ove Berg og Erik Aarmo.
● Godhetsfest i Sandveparken 24. mai. Forslag om at
alle cellegruppene bidrar med kake.

Sak 47/19 Økonomistatus og
Budsjett 2020

-

Andre arrangementer
● Foreldresamling (12. februar)
● Bønne- og fasteuke i Lundegeilen 18 (samarbeid med
familiekirken)
● Ptro samlivsskole, Gand kirke (Egil Rise, Henry Ove
m.fl.)
● Årsmøte i Bymenigheten 11.03.20
● Menighetsfest på Bøcon 22.05. Hvem koordinerer
dette? Vi avgjør dette når det nærmer seg.

-

Ledersamlinger - våren 2020
● 08/01 Celleledersamling
● 14-15/ 2020 Menighetsrådet - teambuliding og
planlegging.
● 04/03 Celleledersamling
● 16-18/4 2020 Agenda 1 Sandnes
● 22/04 Celleledersamling
● 03/06 Celleledersamling

-

Forslag til Budsjett 2020 fra Eirik Kongsvik og Vidar M. B.
Ble lagt fram med utfyllende kommentarer fra Eirik.

Menighetsrådet utsetter å vedta endelig budsjett til januarmøtet, etter
kommunikasjonsmøter/dialogmøter med menigheten i januar.

Sak 48/19 Evaluering/
utredning
konfirmantprosjektet BMS /
Ganddalen

Sak 49/19 Familier og barn i
menigheten –
innspill til våren
2019

Bakgrunn:
Henry Ove orienterte om møte med representanter for
Ganddalen / Gand 5.12. Bymenighetens representanter har
gitt uttrykk for vår posisjon i forhold til videre samarbeid.
Henry Ove, Vidar MB og Ariane stiller på et
oppfølgingsmøte med et mindre utvalg, 12.12.2020.
-

MR tar informasjonen til etterretning og venter på at saken
kommer tilbake til endelig behandling etter møter og
tilbakemelding fra Ganddalen/Gand.

-

Janeth Lima Kleppe delte noen tanker, bla. på bakgrunn av
samtale med Anne Marie Vik Røise om bl.a. Tigergrupper.
● MR ønsker at flest mulig barn i skolealder får tilbud
om Tigergrupper/Tweensgrupper. Tilby ferdige
opplegg som gjør det trygt for foreldre å lede.
Vidar orienterte om planlagt foreldresamling 15. januar.

-
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Sak 50/19 Forslag til MRkveld/dag i
februar, 14.-15.
februar

Sak 51/19 Delegasjonsreglem
ent

Eventuelt Sak 52/19

-

Vidar (og Henry Ove) orienterte om planlagt familiesøndag
(i stedenfor vanlig gudstjeneste, 26. april.)

-

Som omsnakket på forrige Menighetsrådsmøte, foreslår AU
at vi nå ved oppstarten av ny menighetsrådsperiode
prioriterer å reise bort en kveld og en dag (evt. bare en
lørdag) for å bygge teamet, bli bedre kjent og få tid til å
snakke om drømmer og prioriteringer for arbeidet i
menighetsråd.

-

Vedtak: Menigehtsrådsdøgn blir fredag 14. februar, kl.
19.00- Lørdag 15. februar kl. 14.00. Vidar booker et sted vi
kan være. Program, sted og innhold jobbes videre med fra
AU/daglig leder.
Delegasjonsreglement endringer:
● Punkt e: legg til “menighetsrådet informeres” i siste
setning.
● Vi vedtar delegasjonsreglementet og det signeres etter
at punkt 4c er sjekket opp i.

-

Vi vedtar å støtte familiekirken med 20 000,- til oppussing i støtten
fra 5% kontoen.

Neste møte: onsdag 20.februar 2019 kl. 19:00 – 22
Ansvar for forfriskninger: Thone Eldøy
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