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.

Sted:
Tid:
Tilstede:

Lundegeilen 18, Kjøkkenet
Onsdag 19. august 2020 kl 19:00-22:00
Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Eirik
Kongsvik, Erik Aarmo, Tor Arvid Flokketvedt, Janeth Lima Kleppe, Tone Grete
Hagen.og Thone Eldøy (referent),

Forfriskninger: Tone Grete
Fellesskap og bønn

-

Åpningsord og bønn: Henry Ove

Sak 45/20 Referat MR

-

Referat fra forrige MR. Vedlagt mail.
Godkjent.
Vidar / AU orienterer:

Sak 46/20 HMS/Personal
(gammelt
saksnumm
er)

-

-

Personalsituasjon: God overlapping mellom Anne Marie
og Raymond. Teamet er godt i gang etter ferien.
Oppdatering «ring-grupper».
- AU arbeider fortsatt med en administrativ «ring-gruppe»
som kan bistå Vidar med økonomi og drift.
Covid-19, situasjonen i menigheten.
Statusoppdatering v/ Vidar Bakke.
- antall, avstand,
- se på hvordan vi kan få inn flere stoler.
- Konf.weekend på Alsvik i helga ble gjennomført i henhold
til gode smittevernsplaner. Smittevernlege Torvik ble
konsultert senest fredag 14.8., og ga sin fulle støtte til å
arrangere weekend under de rådende forhold.

Sak 47/20 MR møter vår nye
barne- og
ungdomspastor
Raymond B. Nesse

-

Sak 48/20 Økonomistatus
(inkl. givertjeneste)

-

Regnskapsrapport pr. 30.6.2020.
Økonomiansvarlig orienterer.
Regnskapet ut juni viser et overskudd, noe som stemmer
med det justerte budsjettet.

Sak 49/20 Orienterings-saker
fra AU / daglig leder

-

Samarbeid – Salem.

-

Raymond gikk fra 40% til 70% 1. august.
De siste 30% dreier seg om arbeidsoppgavene som Anne
Marie hadde i staben.
Raymond deler sine tanker om muligheter og utfordringer
han ser så langt i jobben sin.
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-

Konfirmantprosjektet.
Kort oppsummering fra weekend sist helg? (14.-16.8.)
Status for konfirmantgudstjenester kommende helg (22.8.)

-

Status for høstens program, arrangementer, temaserie.
(Vidar oppdaterer kort.)

-

B
 ispevisitas 9.-13. september.
09.09. klokken 19:00 MR-møte med biskopen.
Janneth og Erik deler om opplevelser fra menigheten.
10.09. klokken 20:00 temakveld med biskopen. Slideshow/
infovideo om menigheten bør lages (Thone/ Hans/ Ove).

Sak 50/20 Menighets-weekend
(Oppfølgings- på Vaulali 13.-15.
sak, forrige
november.

-

Bakgrunn: Vi har reservert Vaulali 13.-15. november.
Korona-situasjonen gjør det for usikkert til at vi kan dra.

Sak 51/20 Sommermøter
sammen med
Fredheim og
Klippen?

-

møte)

Vedtak: Vi avlyser Vaulali, men setter av lørdag 14.
november til et felles arrangement. Weekend utsettes til
våren.
Vidar Bakke tar kontakt med Vaulali.
Etter sommeren har daglig leder mottatt en henvendelse fra
Fredheim arena som vi allerede har et samarbeid med i
påsken. De lurer på om det kan være aktuelt med noe
samarbeid også i sommermånedene. Henvendelsen har også
gått til Klippen menighet.
Vedtak:
Dette er ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt for oss.

Sak 52/20 Lokal
(Oppfølging
av sak 43/20) grunnordning for
gudstjenesten
oppdatering og
justering i løpet av
høsten 2020

-

Bakgrunn: Alle menigheter må oppdatere og justere sin
lokale grunnordning for gudstjenesten, med bakgrunn i
endringsvedtak på Kirkemøtet i 2019.
Tidsplan for denne prosessen (etter pålegg fra
biskopen):
- Juni: Menighetsrådet orienteres om prosessen på møtet
24.6. (Vidar)
- August-Sept.: Menighetsrådet arbeider med justert
ordning for hovedgudstjenesten og vedtar et forslag som
kan fremlegges menigheten.
- I begynnelsen av oktober: Justert forslag til ordning legges
frem for Menighetsmøtet i Bymenigheten som får uttale
seg. (Etter en gudstjeneste?)
- Menighetsrådet vedtar sitt forslag (m/ søknad om
dispensasjoner) på sitt oktobermøte.
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-

- 1. November: Frist for å søke om dispensasjon fra den
vedtatte ordningen.
Første søndag etter påske 2021 innføres ny
gudstjenesteordning for de som har fått innvilget søknad om
unntak.
Vedtak:
Vidar skriver forslag, sender dette på høring til
høringsutvalget.

Sak 53/20 Agenda
1-menighets-strategi

-

Vi tar en kikk på status i forhold til våre kortsiktige – og
mer langsiktige planer. Hvordan ligger vi an? (Se vedlegg.)

Sak 54/20 Lederdag 26/9, kl.
10.00-15.00

-

Vidar presenterer noen tanker til opplegg. MR gir innspill
og ideer til fokus, programinnhold. Hvor mye tid skal vi ha
til program, hvor mye skal bare være sosialt for å bygge
«storfamilie»?

-

Vedtak: Vidar Bakke, Eirik Kongsvik og Tone Grete
Hagen planlegger.

Evt.

-

Neste møter i Menighetsrådet:
9.09. 2020, kl. 19:00-22:00 (MR og biskop),
26.9. Lederdag med MR og celleledere på Alsvik
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