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:
Mandag 26. januar 2015 kl 18:00-20:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Eirik Thorsen(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Vidar Bakke (prest), vararepr.
Oddbjørn innledet med dagens ord fra Jakob 1.5 og bønn for samlingen.
Orienteringssaker (fra au/daglig leder):
1. Ingen

Sak

Referat fra møte 20.01.2015.
06/2015 Endringsforslag er tatt inn og referatet godkjent.
Sak

Menighetsfest 6/2 hos Bøcon as. Kveldens program er på plass og Oddbjørn avklarer med
63/2014 Vidar angående innslag fra ekstern gjest. MR møter kl 19.00 for siste info og rydding. Det vil
Forts. komme litt over 30 og Kari og Vigdis fordeler matoppgaver på de som kommer. Reidun tar
seg av pynting. Nytt navn på kveldens leder og avslutning ble foreslått og Oddbjørn følger
opp dette. Finn er reserve.
Sak

Bemanning.
04/2015 Ariane går ut i svangerskapspermisjon fra 1.juni. Kandidater til å tre inn er foreslått og vil bli
Forts.
spurt før neste MR. (Oddbjørn/Reidun).
Foreløpig ønsker vi ikke vikar for Vidar, men utfordrer personer til å tale på gudstjenester
etter behov utover våren. Dette fordi vi ikke vet hvor lenge sykemeldingen vil gjelde. Det er
laget gode rutiner/program for samlingene og staben løser oppgavene fortløpende sammen
med AU og ber om hjelp når det trengs.
Sak
Nominasjonsnemd
07/2015 Ole Arild har sagt seg villig til å erstatte Vidar inntil videre.
Sak
Antall konfirmanter
08/2015 MR ønsker ikke å sette tak på innskriving av konfirmanter i vår.
Sak
Willow Creek 2015-01-28
09/2015 Menigheten tegner seg for 15 plasser og betaler påmelding for å oppnå rabatt.
Dette vil bli tilbakebetalt av brukeren av plassen.
Event. Namu-prosess legges på is inntil videre og Oddbjørn avklarer med veileder.
Invitasjon fra Salem om et orienteringsmøte. Oddbjørn har sagt ja til å komme.
Oddbjørn og Ove har deltatt på seminar med Alan Hirsch i IMI-kirken. Mange nyttige tanker
og innspill å ta med inn i vår menighet.
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Neste ordinære møte onsdag 11. februar 2015 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for
forfriskninger: Kari. (hun og Vigdis har byttet rekkefølge/plass.)
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