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:
Morgan
Tid:
Tirsdag 15. oktober 2013 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde(avtroppende prest), Oddbjørn Folde(leder), Kari Sinnes, Reidun Aalstad,
Vigdis Norheim, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara), Vidar Bakke (påtroppende prest) og
Finn Stangeland (referent)
Forfall: Ingen
Vi ble møtt av lukten til jærbakst og det smakte nydelig sammen med pastasalat. Dele runden var ny
for Vidar, men ble variert og fin. Bønn for aktuelle saker og for hverandre.
Orienteringssaker:
1. Hans og Oddbjørn deltok på utvidet møte i fellesrådet. Det vil bli satt i gang en dåpsaksjon
da antall til dåp går ned i prostiet. Selv om besøkstall til kirkene holder seg noenlunde stabilt er
trenden negativ ift befolkningsøkning.
Sak

Referat fra møte 17.09.2013.
39/2013 Referatet ble godkjent uten endringer.
Sak

Ledersamling
28/2013 Det er kommet bare positive tilbakemeldinger på opplegget. Hvordan kan vi få med flere på
forts
nye samlinger? Vårens ledersamling settes til lørdag 25/1 og staben finner dato til neste høst.
Vi ønsker at flest mulig fra menigheten deltar.
Sak
Gandalen.no
40/2013 Initiativ fra Familiekirken om å ”gjøre” Ganddalen til en god bydel å bo i. Utvikle et
samarbeid blant frivillige organisasjoner. Eirik sa seg villig til å være vår deltaker i dette.
Sak
Gudstjenester fremover.
31/2013 Gudstjeneste opplegg ikke avklart for 1 og 24 desember. Dette må avklares til neste møte.
forts. Ellers ble Oddbjørn og Finn bedt om å ha ansvar/produsent rolle fram til Vidar er på plass.
Ingen dåp er meldt og det blir nattverd på de fleste.
Sak

Ungdomsarbeider/pastor
32/2013 Det kom inn 3 søknader til stillingen. To kandidater ble intervjuet og en trakk sin søknad etter
Forts. dette. Vi er tilbyr stillingen til den kandidaten som vi mener vil egne seg best.
Sak
41/2013 Regnskap pr 30.09
Regnskapet er mottatt avstemt og ajourført. Kostnadsstyringen er bra og vi holder budsjettets
mål med ca 200.000 i overskudd. Dog må vi konstatere at givertjenesten ikke øker og nå
ligger 32´etter fjoråret. Dette må vi informere om, men på en positiv måte. Ønske om å gi bort
15% kan ikke oppfylles på det nåværende tidspunkt.
Sak
42/2013 Startkurs.
Opplegget er klart og vi vil presentere dette 25/1. Håpet er at noen personer eller grupper kan
se at dette er et godt opplegg for å bruke utadrettet.
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Event.

Kari meldte sak om gudstjeneste annonsene våre. Det er gitt uttrykk for at disse bør omtale
hva som skal skje og hvem som skal delta. Ikke nok bare å vise til nettadresse. Tas til
etterretning.

Neste møte tirsdag 12. november 2013 kl 19.00 – 22.00 hos Vigdis.

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

2

