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.

MØTEREFER AT - MENIGHE TSRÅDET
Sted:
Tid:

Kontoret
Tirsdag 31.november 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Atle Straume, Hans Lie og Kjetil Vignes
Forfall:
Vidar Bakke, Bente Rolfsnes og Sigbjørn Lillesund
Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv.
Orienteringssaker
· Torsdagsklubben må flytte opp på Salem pga stor pågang fra unger som ønsker å være med på
samlingene
· Orientering fra staben
· Tjenestelederne er invitert til å være med på lørdagen på Holmavatn
·
Sak
Quick Collect
51/2010 Det er utviklet SMS hjelpemiddel for å kunne ta opp offer og givertjeneste via SMS. Det er
ikke telefonregningen som belastes, men personenes eget kontonummer.
Vedtak:
Bymenigheten ønkser å prøve dette. Daglig Leder iverksetter tiltak for å ta dette i bruk
Sak
Verdier og Strategi
09//2010 AU kom med et forslag til en ny formuleringen/presisering av verdien raus. Dette forslaget
forts
ble litt endret.
Vedtak:
Om punktet raus i våre verdier heter det:
· Vi vil dele av våre ressurser og vår økonomi etter Guds prinsipper
· Vi vil dele og delta i hverandres liv
· Vi vil søke å inkludere alle i fellesskapet
Sak
Status ByMenigheten 2010
42/2010 Cellegruppeledere har gitt tilbakemelding på spørreskjema og det avdekker at det er mye å
forts
glede seg over i ByMenigheten. Gudstjenestefellesskapet ser ut til å bety mye og den settes
pris på.
Etter å ha bearbeidet de ulike innspillene, samt sett de opp mot de innspillene som kom på
dialogkafeen ble det laget en egen kategoriseringsliste.
Vedtak:
Ut fra denne listen ønsker vi å jobbe med følgende punkter i prioritert rekkefølge
1. Barna i gudstjenesten
2. Lovsang
3. Menighetsfest
4. Drama/kreative innslag
5. Bønn/budskap i gudstjenesten
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Sak
Valg leder og nestleder
50/2010 Ingen leder eller nestleder ble valgt, men saken tas opp igjen på neste møte
forts
Sak
Samtale Prost, Gand Menighet, Ganddalen Menighet og Bymenigheten-Sandnes
41/2010 Referert fra forrige samling. Alle parter ble utfordret til å jobbe frem en arbeidsskisse for
hvordan en eventuell fremtid med tettere bånd kan se ut.
Vedtak:
Det lages et åpent googledocs som alle MR sine medlemmer jobber aktivt med.
Sak
Møtedatoer våren 2011
53/2010 Alle MR sine møtedatoer med unntak av 18 januar blir på onsdager fremover.
Vedtak:
AU datoer:
11. jan - 1 feb - 22 feb - 15 mars - 4 april - 18 mai (onsdag) - 7 juni
MR datoer:
18 jan - 9 feb - 2 mars - 23 mars - 13 april - 4 mai - 24 mai (denne endres
sannsynligvis til uken før pga bispevisitas) - 15 juni

Sak
Eventuelt
52/2010
· Permisjonssøknad fra Vidar Bakke. Vedtak: Vidar Bakke innvilges permisjon fra
Menighetsrådet i Bymenigheten – Sandnes fra 1/1 2011 og ut perioden. Sigbjørn
Lillesund blir fast medlem i denne perioden
Neste møte tirsdag 18 januar 2011 kl 19
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