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:
Menighetskontoret-Lundegeilen 18.
Tid:
Tirsdag 21. oktober 2014 kl 19:00-22:15
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad (20:00-20:30-sykt barn),
Vigdis Norheim, Kari Sinnes, Hans Lie (permittert 20:00-21:30), Eirik Thorsen(vara)
og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Ingen
Oddbjørn hadde ansvar for ”enkel” servering. Vidar innledet med å lese fra Ef. 3.14-19. Vi delte status
i livet siden sist. Før vi gikk over til formell saksbehandling hadde vi en bønnesamling hvor vi ba for
hverandre, samlingen og sakene.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Oppdatering vedørende leieforhold for Lundegeilen 18. Gandalen menighet overtar kontorene
til Cranetech senest mars 2015. (Vidar)
2. Orientering om status økonomi. Noe mindre givertjeneste i september enn forrige måneder. I
verste fall kan vi opparbeid 200’ i underskudd for året. Info om status til søndagens Gt (Finn)
3. Flere i rådet deltar på GLS i F&O kirke til helgen. Totalt ca 15 fra menigheten.
4. Det meste er klart for menighetskurset 29.okt. Håper på 20-25 deltakere.
5. Møtested MR flyttes fast til menighetskontoret ut fra offentlighets hensyn.
Sak

Referat fra møte 16.09.2014.
50/2014 Referatet ble godkjent uten flere endringer.
Sak

Valg leder i MR
51/2014 Oddbjørn Folde ble foreslått og valgt ved akklamasjon. Han er da valgt fram til nytt råd
velges i september 2015.
Aktivitetsplan våren 2015.
Utkast var sendt til rådet via e-post. Dette ble gjennomgått og kommentert. Vidar jobber
52/2014 videre med endelig plan.
Sak

Sak
Konsept for ungdom på videregående.
53/2014 MR stiller seg bak en søknad til BådeOg-huset og Bethania-stiftelsen om nytt
arrangementsopplegg for videregående elever.
Sak
Namu undersøkelse.
54/2014 Fastsatt til og utføres i november. Ommund Rolfsen kommer til oss 10. Desember for
gjennomgang av resultatet. 20 personer i menigheten vil svare på undersøkelsen.
Sak
Strategiarbeid BM 2020.
55/2014 Ove Eldøy var med fra kl 21.00. Foreløpig gruppe som jobber med dette er Ove, Vidar,
Oddbjørn og Thorstein Thingnæs.
Ove gikk gjennom spørreskjema som han skal bruke for kartlegging av veien videre.
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Han fikk tilbakespill på dette fra rådet og tar dette med videre.
Møte 29/10 inngår i opplegget. Dog krevde dette mer arbeid enn forutsett da ting har endret
seg siden sist (2008).
Videre plan er gruppemøter og intervjuer fram til nyttår.
Gruppemøter og evaluering(også fra MR) i jan/febr.
Ulike scenarier klar i mars/april.
Forslag mai/juni.
Event.

Ingen saker meldt ved møtets begynnelse.

Neste ordinære møte torsdag 20. nov 2014 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for
forfriskninger: Finn
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