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:
Telefonmøte grunnet koronavirus
Tid:
Onsdag 18. mars 2020 kl 20:00-21:30
Medlemmer: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Eirik
Kongsvik, Erik Aarmo, Tor-Arvid Flokketvedt, Tone Grete Hagen. og Thone Eldøy
(referent).
Forfall:
Janeth Kleppe
Fellesskap og
bønn
Sak 13/20 Runde: Hvordan
preger
koronautbruddet
vår nye hverdag?
Sak 14/20 Referat MR

-

Åpningsord og bønn: Vidar Bakke

-

Alle deler litt av de tankene vi gjør oss rundt å leve med
koronaviruset. Det byr på nye utfordringer for oss alle.

-

Referat fra 11.03..2020 Godkjent

Sak 15/20 HMS
-

-

-

-

-

Sak 16/20 Hvordan “være”
menighetsråd når
vi ikke lenger kan
“gå i menighet”

-

Vidar orienterer:
Personalsituasjon: Det er krevende tider nå med stengte
skoler og barn hjemme. Dette påvirker personalsituasjonen.
Ansatte sier likevel de vil gjøre hva de kan for å være en
ressurs digitalt for barnearbeid og konfirmantarbeid og alle
generasjoner.
Litt om hva vi ansatte forsøker å bruke tiden på: De blir ikke
arbeidsledige foreløpig, men må omstrukturere hvordan de
tenker og sette større fokus på å nå menigheten med digitale
løsninger. Vi jobber mest mulig fra hjemmekontor.
Vi har drøftet:
Hva gjør vi dersom situasjonen vedvarer?
Klarer vi å holde driften oppe på et nivå som gjør at vi kan
holde ansatte i arbeid?
Kirkens rolle er viktigere enn noen gang i denne situasjonen.
Kirken må være med å ta sin del av samfunnsansvaret og
finne gode løsninger også i disse tider.
Vidar sjekker ut hvilke ordninger som gjelder for
menigheten dersom det blir permitteringer.
Vi må orientere menigheten om situasjonen. Vidar Bakke
skriver et brev og informerer menigheten om situasjonen og
Vidar Bøhn forfatter et brev som omhandler økonomi.
Nettkirken:
Vi rigger opp studio på menighetskontoret slik at vi kan filme
og legge ut forskjellige nettbaserte tilbud til menigheten.
Vi må også se på løsninger for de som ikke er så digitale.
Viktig å ta vare på rytmen i menighetslivet.
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Sak 17/20 Arrangementer
avlyst fremover

Positive tilbakemeldinger på nettgudstjenesten på søndag.
Diakonalt nærvær:
Vidar har undersøkt med prosten og frie menigheter hva som
skjer på dette området.
Vi engasjerer oss sammen med Klippen, familiekirken
Sandnes baptistmenighet og Fredheim i “med hjerte for
Sandnes” som allerede er en eksisterende organisasjon.
Opererer via Facebook. Tre behov vi kan være med å dekke:
- Frivillige knyttet til praktiske tjenester.
- Vi kan være en samtalepartner via telefon.
- Bønn for Sandnes og landet vårt.

-

Gudstjenester blir avlyst to uker om gangen og vi erstatter så
godt som mulig med digitale løsninger. Usikker når neste
“fysiske” gudstjeneste blir. Vi følger retningslinjer gitt av
folkehelseinstituttet.

-

Konfirmasjonsgudstjeneste: Denne skal utsettes til lørdag 28.
august i Gand kirke. Tre gudstjenester.

-

Danmarkstur med nye konfirmanter? Usikkert foreløpig.

Sak 18/20 Økonomistatus

-

Vi drøftet ansettelse på stillingen vi har lyst ut.
Vedtak: vi setter ansettelse på vent i disse usikre tider.

Sak 19/20 Eventuelt

-

Agenda 1:
Leter etter muligheter for å kunne gjennomføre innenfor de
reglene som er gitt av folkehelseinstituttet.

-

Menighetsrådsmedlemmer er offentlig valgt og kan derfor få
fri fra jobb for å delta på møter på dagtid.

Neste menighetsrådsmøte: 15.04. 2020, kl. 19:00-22:00
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