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:
Tid:

Kontoret
Onsdag 27. april 2010 kl 19:30-22:00

Medlemmer: Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Morgan Fjelde og Bente Rolfsnes (referent)
Forfall:
Ove Eldøy og Atle Straume
Fellesskap, bibel og bønn (kl 19.30-20): Vi brukte karakterarket med «opp/inn/ut» og delte det
utsagnet vi stoppet ved. Fellesskapdelen ble avsluttet med bønn
Orienteringer:
• Oppdatering på budsjett og økonomi v/Morgan og Kjetil.
• Trosopplæringsreformen v/Morgan.
• "Inkluderingsmarsj" v/Hans- 13.juni til Dalsnuten. Et samarbeid mellom KIA og Mental helse.
Gudstjeneste på toppen kl 13. Cellegruppa til Hans har ansvar for mat.
Sak
Dialogkafé
24/2010 Oppsummeringen av «skriften på bordene» var interessant. Mange utsagn og
problemstillinger var kjente, vi griper fatt i litt om gangen og starter med to emner.
Lovsang
Funksjonen for «lovsangsteam» og «allsangsteam» er forskjellig. Det etterspørres
lovsangsleder som leder lovsang og tilbedelse i gudstjenesten. Vi mangler en person i teamet
som har lovsang/tilbedelse som åndelig vei. En som kan løfte lovsangdelen. Teamet fungerer
som ledere for allsangen. Vi har behov for å be frem en lovsangsleder
«Nybegynner bord»
Forslag om nybegynnerbord der nye og gamle kirkevenner kan treffes. Bord funksjon er
foreløpig ikke en hensiktsmessig løsning men vi kan tenke oss å lage en sone i område med
kirkevertene og infokarusellen. Mens vi venter på å finne noen å utfordre til å være i den
sonen, starter MR med å gå foran som gode eksempler. MR trekker bak i den sonen etter
gudstjenesten, får folk i tale og deler ut infobrosjyre. Menighetens informasjonsbrosjyre har
behov for sjekk/justering. Vi ønsker å få oppdatert brosjyren før gudstjenesten den 16 mai.
Bygg – se på i sammenheng med neste sak - årsmøte
Sak
Årsmøte
25/2010 Årsmøtet hadde ikke tidsramme for de store drøftingene. Menighetens aktivitet ble grundig
presentert og vi har mye å være takknemlige for.
Etterlysing av bygg på årsmøtet må ses i sammenheng med innspill fra dialogkafeen.
Årsmøtet fikk info om at frem til 2012 arbeider ikke MR eller noe utvalg aktivt med tanke på
bygg. Vi ønsker ikke å signalisere ut forventninger om bygg. Dukker det opp noe kan det
vurderes men vi går ikke aktivt ut og leter.
Sak
Rapport fra menighetsrådsmedlemmenes ansvarsområder
21/2010 Vidar: Nettverk – har ikke vært aktiv angående samarbeidsprosjektet i Egersund.
forts

Misjonsprosjekt Brasil - menighetene i Brasil har startet planleggingen ang Norgesbesøk i august.
4/5 personer kommer i tidsrommet 18-30.august. Noen av dem kan litt engelsk.
Kjetil: samarbeider med Gand om ungdomsarbeidet
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Sak
Eventuelt
26/2010
• Kort oppsummering fra møte med NAMU-veileder Runar Landro. Vi oppfordres til å
jobbe med språk/utrykk vi bruker. Mennesket er mindre forandringsvillig når en
passerer 35 år. De forskjellige aldersgruppene tenker forskjellige arenaer
Neste møte onsdag 19.mai kl 19

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

2

