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:
Reidun
Tid:
Tirsdag 13. mai 2014 kl 19:00-22:10
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Ingen
Vidar startet dagens samling med å minne om dagens ord fra Salme 147,10-11, om hva Gud har behag
i. Vi avsluttet denne delen med bønn for samlingen og delte et godt måltid mat som Reidun hadde
beredt. Under måltidet delta vi en sak til glede og en til bekymring. Hans og Oddbjørn refererte fra
Expo 2014.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Utsette menighetsmøte til i høst om det kan passe bedre
2. Disse datoer er satt for BådeOg-huset i høst, 7/9, 5/10 og 16/11.
3. Vi har fått utsatt svarfrist til Sept. 2015 med godkjenning av lokal gudstjeneste ordning.
4. Vidar ga status for GG 24-25 mai.
5. Opplysning om opplegg for Pinsehelga på Alsvik. Overnatting for Dig jr og Dig hver sin natt.
6. Temaer for høstens gudstjenester. Opplegg vil bli lagt som nettversjon og på DvD.
Sak

Referat fra møte 1.04.2014.
23/2014 Referatene ble godkjent uten endringer.
Sak

Givertjeneste.
18/2014 Tall fra januar- april viser kr 453.400 som er 50´etter budsjett. I tillegg har Bispekont. ikke
forts
satt over vanlig beløp denne våren. Kjell Martin følger opp dette. Bård har startet arbeidet og
brev til aksjonen ble lest opp og godkjent. Målet er å ha snakket med brevmottakere før
sommeren.
Kostnadsbruken er under budsjett og situasjonen krever nøkternhet.
Sak
Konto for 10%
24/2014 Dette ble sist behandlet i sak 12/2008 og 22/2014. Presisering: Menigheten har som mål å gi
videre 10% av alle innsamlede midler inkl «sponsing». I tillegg skal alle offer på våre
gudstjenester gå uavkortet til annonsert formål.
Sak
Konfirmanter 2014/15
25/2014 Til nå har det meldt seg 38-40 konfirmanter. Fristen går ut i juni så det kan komme flere.
Gledelig og samtidig en utfordring. Det er nok voksenledere til Danmarksturen (ca 20). Vi
vil trenge flere ledere til undervisning. Navn ble nevnt og utfordringer vil bli gitt.
Sak
Personalsituasjon
26/2014 Monica er formelt ferdig med sin ansatte tjeneste. Hun takkes av 16.juni. Gaven er ”klar”.
Maria jobber ut august da hun trengs i forberedelse og gjennomføring av Danmarkstur.
Hun takkes av i høst.
Sak
Dialogsamling.
27/2014 Møte mellom Ganddalen-, Gand- og Bymenigheten sammen med prost og Bispekontor.
Fra oss møter leder og prest. Prosten styrer dette opplegget. Vi har ingen spesielle innspill.
Sak
Kontorlokaler for Ganddalen Menighet
28/2014 Det er kommet forespørsel om kontorplass for trosopplæringsmedarbeider. Da må vi i fall si
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opp Crane Tech as. De betaler kr 4.500 pr mnd for kontor og lager og i tillegg ca 10.000 av
felleskostnader. Ut fra dagens økonomi må vi ha disse inntekter og GM må i så fall binde seg
for disse beløp.
Sak
Strategiske prosesser
29/2014 Vidar innledet samtalen med å påpeke hvilke område som det trenger å jobbes med framover.
- Gudstjeneste planlegging og utvikling (se orienteringssak 3)
- Mentorer til cellegrupper
- Økonomi og givertjeneste
- Kommunikasjon/Web/Brosjyrematr.
- Misjon/Egypt
- Frivillighetsarbeid
Hvem kan passe i disse forskjellige grupper. Presten må ikke være med i alt. Saken vil bli
fulgt opp på neste møte 17.juni.
Event. Ingen saker, men rekkefølge på sted fra august er: Vigdis – Hans – Oddbjørn – Finn – Vidar
– Eirik – Reidun – Kari.

Neste ordinære møte tirsdag 17. juni 2014 kl 19.00 – 22.00 hos i Kari.
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