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. februar 2020 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Eirik
Kongsvik, Janeth Kleppe, Erik Aarmo, Tor-Arvid Flokketvedt og Thone Eldøy
(referent).
Forfall:
Tone Grete Hagen.
-

Åpningsord og bønn: Vidar Bakke

Sak 07/20 Referat MR

-

Referat fra 22.01.01.2019 Godkjent

Sak 08/20 Oppfølging etter
MR-døgnet

-

Handlingsplan for våren 2020 er igangsatt og arbeidet
videreføres.

Sak 09/20 Økonomistatus

-

Årsregnskap for 2019. Eirik orienterer.
Eirik, Vidar og Vidar tar en gjennomgang før presentasjon av
årsregnskapet på årsmøtet.

Sak 10/20 Prost Ludvig
Bjerkreim og
kirkeverge
Andreas Eidsaa på
besøk.

-

Prosten kommer med inspirerende ord om menighetsdrift og
menighetsrådets rolle.
Det blir Visitat i uke 37. Der er det viktig at det vi har jobbet
med så langt kommer frem (som hovedlinjene fra
dialogmøtene).
Andreas informerer om fellesrådet og dets oppgaver.
Diakoniens flaggskip i Sandnes: Sykevakten og Nærvær
(byprestene).

Fellesskap og
bønn

-

-

Vi fikk tre utfordringer fra Andreas:
1. Barn og ungdom (dette er fremtiden).
2. Frivillighet, gi folk eierskap. Klarer vi 10% økning i 2020?
3. Framsnakke arbeidet vårt. Hedre de som gjør en innsats,
det som fungerer godt.
Punkter vi
formidlet til Prost
og kirkeverge?
Sak 11/20 Årsmøte i
Bymenigheten
11. mars 2020

-

Henry Ove, Vidar Bakke og menighetsrådet informerer litt
rundt det arbeidet vi har startet på allerede og forteller litt om
hva som kom frem i dialogmøtene.

-

Del 1: Vi må sende ut innkalling og agenda senest 14 dager
før.

-

Årsmelding etter samme mal som tidligere foreløpig. Vi kan
ta opp formen til debatt før neste årsmøte.
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Sak 12/20 Orienteringer fra
AU/
Daglig leder

-

Del 2: Henry Ove forteller litt om hvor langt vi har kommet.
MR presenterer korte glimt fra MR helgen. Knytter dette til
sitat fra Dialogmøtene. Fokuspunkt: Gudstjenester, grupper
for alle aldre, nettverk og tjeneste.

-

Rom for dialog etter møtet.

-

Referat fra siste Fellesrådsmøte.
Prosess: Ansettelse av barne- og familiepastor.
Utkast til utlysningstekst - godkjent av AU.
Sendt ut som internutlysning.
Kirkejobb.no og nav.no. Frist 08.03.20
Kort statusrapport – Nytt konfirmantprosjekt 2020-2021

Neste menighetsrådsmøte: 18. mars 2020, kl. 19:00-22:00
Vi møtes i Telefonveien 28 til fotografering 19.00
Ansvar for forfriskninger: Thone E.
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