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:
Vigdis Norheim
Tid:
onsdag 02.mai 2012 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Reidun Aalstad, Kari Sinnes, Hans Lie,
Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent)
Forfall: Sigbjørn Hjorthaug
Fellesskap, med deling av «hvordan vi har det akkurat nå». Morgan fortalte litt mer utførlig om
konferansen i Orlando. Bønn med og for hverandre.
Orienteringssaker:
1 Morgan orienterte om fokus/tema på gudstjenestene til høsten. (Gaver, grupper og misjonalt)
2 Godhet Ganddal, God fremdrift og alt er i rute.
Sak
Referat fra møte 12.04.2012.
13/2012 Referatet ble godkjent med endring i sak 14 og 15.
Sak
05/2012
43/2011
Forts.

NaMu og Bymenigheten.
Konkretisering: Velkomstmiddag for nye i menigheten. Cellegruppe til Reidun og Kari kan
tenke seg å ha ansvar for dette. Frekvens: To ganger pr semester. Sted: Menighetshus i
Lundegeilen etter gudstjenesten. Invitasjonskort utarbeides.
Alpha kurs: Kan vi greie å vitalisere dette igjen. Flere navn/grupper ble nevnt og disse skal
forespørres. Tid for oppstart: Etter høstferie og 10 uker høst og vår.
Sak
Menighetsfest 14/4 kl 19.30. Evaluering.
08/2012 Gode tilbakemeldinger gjør at vi ønsker å gjenta dette til neste år (januar 2012). Momenter å
forts
ta med til neste gang: Redusere matbestilling, Hjelp til servering/kjøkken/rydding, Begynne
planlegging tidligere, Strammere tidsplan.
Sak
Etiske retningslinjer for menigheten.
16/2012 Dette arbeidet pågikk i 2007-2009, men fikk ingen konklusjon. Vi bør ta opp igjen arbeidet
og få dette avsluttet med konklusjon og kjøreregler. Spesielt fokus på forebygging av
seksuelle overgrep og samlivsetikk.
Navngitte personer skal forespøres og tidsrammen er 1/10/12.
Sak
Lokal grunnordning.
17/2012 Morgan leste gjennom forslaget som er laget og vi ga tilbakemelding på de enkelte punkter.
Noen justeringer som tas inn i endelig forslag. Dette oversendes prosten.
GLS. 9-10 november på Fredheim Arena.
Deltakere fra menigheten betaler egenandel på kr 500, resten dekkes fra menigheten.
Event.

Neste møte tirsdag 29. mai 2012 kl 19.00 hos Morgan.
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