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: Lundegeilen 18 onsdag 20. oktober 2021 kl 19:00-22:00
Til stede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Eirik
Kongsvik, Tone Grete Hagen, Erik Aarmo og Thone Eldøy (referent).
Forfall: Tor Arvid Flokketvedt, Janeth Lima Kleppe, Tone Grethe Hagen
Åpning og
bønn
Sak 58/21

Sak 59/21
Sak 60/21

Referat MR

Besøk av
Ariane
Økonomistatu
s og
orientering
om «Kom-fågi»kampanjen
fremover

Sak 61/21

Strategiplan –
oppfølging +
mandat til
Agenda 1gruppa

Sak 62/21

Søknad på
Priska-Akvilastipend

v/ Eirik Kongsvik
- Referat fra forrige MR 22.09.2021.
Godkjent.
- Ariane møtte i menighetsrådet og orienterte om
arbeidssituasjonen og konfirmantarbeidet.
- Eirik Kongsvik orienterte om økonomien.
- Vidar Bøhn og Vidar Bakke arbeider med målrettet
adresseliste som det skal lages giverbrev fra.
- Eirik og Erik stiller med skjema slik at det blir gitt mulighet
for å øke faste beløp til givertjenesten.

-

I Agenda 1-gruppa på torsdag og lørdag, bør det være en
målsetting at en i løpet av samlingen har klart å formulere
konkret stikkordsmessig tiltaksplan på alle de fire
satsingsområdene, som også inkluderer hvem som skal jobbe
videre med underpunkter og når.
Vedtak: Forslaget fra utvalget blir vedtatt som det står.
1. Hermund Haaland har vært i kontakt med Vidar om
muligheten for å få støtte fra Priska og Akvila-stipendet til et
prosjekt han jobber med for oversettelse av boka til bruk i
Europa i samarbeid med YWAM (Ungdom i Oppdrag).
Vedtak: MR innvilger søknaden på 10 000 kr til dette prosjektet.
2. MR ber stab komme opp med et forslag til revisjon av
kriterier for bruk av penger fra dette fondet.

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no

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.
______________________________________________________________________________
Sak 63/21

Orienteringssa
ker / HMS

Pitstop.
- Det blir en prat med initiativtaker Øivind Augland. Onsdag
3.11., kl. 19.00 har invitert til et «drømme- og info-møte» på
Bønnesenteret der vi særlig vil orientere om Pitstop og få
innspill. Vi er avhengige av å forankre disse ideene hos
ressurspersoner i menigheten og sjekke ut om det er «liv
laga» å jobbe videre. Pitstop-ansatt i Bergen blir med på
Zoom. Vi har begynt å invitere noen som vi tror kan være
nyttige å involvere i denne drømme-fasen.
Tirsdag som stabsdag.
- Staben har gjort en liten revisjon av tirsdager og syklus for
stabsmøter i Bymenigheten. Kl. 08.30-09.30 er det frivillig å
delta på bibel/bønne-samling med de ansatte i
Normisjonsregionen på Salem. Dette vil bli prioritert når det
er mulighet til det. De tre lønnede ansatte møtes hver tirsdag
fra kl. 10.30-11.30 for «nær-planlegging». En gang i
måneden inviteres utvidet stab (Kari, Per og Atle) til å delta
fra kl. 11.15-11.45 og da drøftes saker som er relevante for
dem. Øvrig behov i stab for langtidsplanlegging / faglig
påfyll / inspirasjon legges fortrinnsvis til tirsdag etter lunsj
eller andre ukedager.

Eventuelt

Neste menighetsråd blir onsdag 17.11.2021 klokken 19.00-22.00 på bønnesenteret.
Forfriskninger: Vidar Bakke, åpningsord: Thone Eldøy
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