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:
Kontoret i Lundegeilen
Tid:
Lørdag 16.mars 2013 kl 09:00-15:00
Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Sigbjørn Hjorthaug, Kari Sinnes, Reidun
Aalstad, Hans Lie, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent)
Forfall: ingen
Vi åpnet møte med å dele opplevelser i tiden fra forrige møte. Noen hadde ord til oppmuntring og noen
løfter fra Bibelen. Bønn for aktuelle saker og for hverandre.
Orienteringssaker:
1.Konfirmant Gudstjenesten i mai blir i Bogafjell kirke.
2. Morgan og Oddbjørn har hatt et avklaringsmøte med biskopen vedrørende Gudstjenesteordningen.
Videre samtaler omkring dette blir med prosten i Sandnes. Vi må ha ny søknad klar i løpet av oktober
og oppretter et utvalg som jobber med dette (3stk).
Sak
Referat fra møte 21.02.2013.
11/2013 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak

Felles gudstjeneste
12/2013 Vi vil være med på felles gudstjeneste med Ganddalen og Gand menigheter 17.nov.
Det blir innslag fra Åpne Dører og offeret går til denne organisasjon.
Sak
13/2013
Sak
14/2013

Familieverkstedet.
Atle Straume ønsker/vil ha avløsning og Finn går inn i styret i stedet, men ikke som leder.
Tur til Egypt.
Åpne Dører vil gjerne ha med noen fra menigheten til Egypt i slutten av oktober. Vi ønsker at
Morgan deltar og en fra ungdommene, helst Tage. Kostnaden vil være ca kr 11.000 pr stk.
Sak
Konferanse
15/2013 Oddbjørns kostnader til å være med på denne konferansen dekkes på lik linje med Morgans.
Sak
Gruppestruktur.
16/2013 Tanker har modnet siden inspirasjonsmøtet med IMI-kirken i høst. Vi legger opptil en styrt
endring i grupper som ikke fungerer. De som fungerer bra kan velge å endre selv. Noen av
konklusjonene vil bli presentert på årsmøtet. Vi innfører nytt navn: Vekstgrupper
Sak
Strategi og utvikling mot 2018.
10/2013 Vi jobbet videre med tanker og planer for de neste 5 år for BM. Arbeidsdokument fra Morgan
forts.
danner grunnlag for dette. En del av dette vil bli presentert på årsmøtet.
Sak
Årsmøte.
17/2013 Forslag til årsmelding lagt fram. Veldig fin og informativ. Må endre noen farger, samt fylle
inn det som mangler.
forts
Hans ønsker velkommen og har noen ord til ettertanke. Overgang til årsmøte saker etter
lovsangsavdeling. Oddbjørn går gjennom årsmeldingen og leser det som er nødvendig. Tid til
spørsmål og samtale. Morgan legger fram rådets planer mht vekstgrupper og tanker omkring
årene fram mot 2018. Tilbakemelding og innspill er ønsket.
Event. Rådet møter 19.15 på tirsdag.
Det var ingen andre saker under dette.
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Neste møte torsdag 16. april 2013 kl 19.00 – 22.00 hos Finn.
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