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.
REFERAT – MENIGHETSRÅD

Sted: Olabakken 17 (hos Vidar), Onsdag 16. juni 2021 kl 19:00-22:00
Til stede: Henry Ove Berg, Vidar Bøhn, Eirik Kongsvik, Erik Aarmo, Tone Grete Hagen, Vidar
Mæland Bakke
Fra stab og saksforbereder til sak 41: Ariane C. Thingnæs
Forfall: Tor Arvid Flokketvedt, Janeth Lima Kleppe, Thone Eldøy
Sak
40/21
Sak
41/21

Referat MR
Koordinering av
visjons- og
strategiarbeid

Referat
fra forrige MR 19.5.2021. Vedlegg i mail.
Godkjent.
-

-

Sak
42/21

Planer for høst-og
vår-semesteret

-

Ungdomspastor Ariane C. Thingnæs innledet til samtale.
Ariane har sagt ja til å koordinere/systematisere visjons- og
strategiarbeidet mellom MR og Agenda 1-utvalg.
Presisering av ansvarsforhold og rollefordeling:
MR legger i sitt visjonsarbeid de overordnede føringer for MR-perioden, jf.
lederdøgn. Agenda 1 jobber videre med konkrete punker for de neste seks
månedene. Ariane bidrar med sin kompetanse til å holde fremdrift, stille
spørsmål, og avklare hvem som har ansvar for oppfølging på ulike punkter.
Før lederdøgn i september forbereder Ariane et dokument på et par sider
som samler tanker som har vært gjort om strategi så langt i MR-perioden
og i Agenda 1 som utgangspunkt for videre prosess.
Gudstjenesteplan (inkludert storfamiliesamlinger) og temaserie i
cellegruppene vedtatt: https://rb.gy/rcffj4
Datoplan for høstens MR-møter: 25.8., 22.9., 20.10., 17.11., 15.12.
For å spare helger for MR, kombineres lederdøgn med MR og lederdag for
cellegruppeledere og Menighetsråd 3.9.-4.9. Vidar jobber med sted.
Orientering om nytt konsept «Timeout Tirsdag» hver tirsdag i høst. I
komiteen for prosjektet: Liv Nesse Amundsen, Atle Bednarz og Vidar M. B.
Agenda 1-dager: 28.10.-30.10.
Onsdager – ledertrening for ungdommene. Ariane fokuserer på de yngste
lederne for Dig Junior.
Stab jobber videre med sted og dato for menighetsweekend våren 2022.
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Sak
43/21

Måneds-status økonomi

-

Sak
44/21

Innspill fra
Familiekirken om
bydelsavis

Eirik gjennomgikk statusrapport.
3250 i månedlig økning på givertjenesten gjennom «kampanjen».
Det skal ordnes skjema til endring / registrering av givertjeneste på
gudstjenestene ved semesterstart. Eirik K. og Vidar Bøhn følger opp.
Idé om å lage en video fra barne- og ungdomsarbeidet. Kan Magnus
utfordres på å ta dette som et oppdrag? Støtte fra Utviklingsfond. Knytte til
seg et team. Vidar følger opp.

Til ledere i menigheter/forsamlinger på Ganddal.
Vidar la frem invitasjon fra Familiekirken om Bymenigheten vil bidra i produksjon av
bydelsavis som også skal ha menighetsrelatert stoff. Idé fra Nesodden der bladet
kommer 4 ganger i året. ian Eidevik og John Arve Lunde
Vedtak: Vi går i nærmere dialog om rammer og forutsetninger før Menighetsrådet evt.
bestemmer seg. Spørsmål til avklaring: Hvor mye skal vi bidra med i form av tid og
ressurser? Hvordan blir redaksjonell profil? Kan det tydeliggjøres i prosessen at vi
ikke bare er bydelsmenighet? Vidar følger opp.

Sak
45/21

Orienteringssaker

-

-

Svært gode tilbakemeldinger på storfamiliesamling m/ Egypt-aksjon på
Horve, 13.6. Sluttresultatet på Egyptaksjonen nærmer seg 30 000 kr.
Konfirmantleir på Hald i Mandal 18.-22. juni går som planlagt. Innspurt i
forberedelsene denne uka.
29 konfirmanter påmeldt neste års konfirmantkull. Positivt infomøte med
nye konfirmanter og foreldre sist torsdag. Danmarksleir 9.-13. august i
samarbeid med Ganddalen er under planlegging. Ledere stort sett på plass.
Forbehold om covid 19-situasjon.
Planer for media-rom i 2. etasje på Lundegeilen (tidligere spill-rom)
Planer for presentasjonsvideo av barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten.
Dugnad i Lundegeilen 18 (Henry Ove og Vidar orienterte.)
Vidar er spurt om å bidra sammen med Kay Olorunju i
stabsutviklingsprosess i Klepp Frikyrkje, oppstart høsten 2021.
Bymenigheten mottar godtgjørelse for timer som går av arbeidstid.

Neste Menighetsråd blir onsdag 25.8., kl. 19.00 på Bønnesenteret. Forfriskninger: Tone Grethe,
åpningsord: Vidar Bøhn

Oppfølgingssaker:
- Rollebevissthet for ledere i forhold til seksualitet. Ariane redegjorde for oppfølging av
konfirmantledere og andre ungdomsledere før leir.
-

Beredskap i menigheten. Det har vært dialog mellom Henry Ove og kirkeverge/personalsjef. Det
igangsettes en kartlegging. Blir satt ned et utvalg. Kirkevergen holder i prosessen.
Stab utarbeider varslingsliste før vi drar på fredag.
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