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 14. april 2015 kl 19:00-21:45
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Vidar Bakke
Hans innledet med å lese Jes. 40.28 og vi delte noen tanker om verset.
I løpet av den første timen fikk vi mye snop, is og brus. Men vi savnet kaffe, i alle fall noen av
oss. Samtidig delte vi ”her og nå tilstand” for den enkelte.
Vi avsluttet med bønn for menigheten, våre medarbeider og for hverandre.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Reidun hadde ikke noe nytt om Godhet Ganddal da ikke har vært ny samling.
2. Det møtte 32 stk på årsmøtet. Alle opplevde det som bra med god og positiv stemning.
3. Ungdomsarbeider. Oddbjørn jobber med saken og har noen aktuelle kandidater.
4. Vidar er 80% sykemeldt ut april. Stab og AU løser oppgaver løpende og tar nødvendige grep for å få
dette til.

Sak

Referat fra møte 17.03.2015.
17/2015 Endringsforslag er innarbeidet og sendt ut og referatet godkjent.
Sak

Veivalg for fremtidig kirkeordning.
18/2015 Vi hadde bedt Vigdis og Gunnstein om en vurdering av høringsforslag. Vigdis var med fra
20.00 og presenterte dette. Fram til 1.mai må vi komme med våre synspunkter på vurderingen
og formidle dette til Reidun.
Økonomi.
19/2015 Finn kunne fortelle at givertjenesten for mars lå over vårt mål på 125’ pr mnd. Dette må vi
formidle til menigheten på søndag.
Sak

Sak

20/2015 Talere til Gudstjenester i april og mai.
Harald Bøhn taler 19.4. Oddbjørn tar kontakt med Randi T Egeland for tale/sang til 2.
Pinsedag. (25/5)
Til 14. Juni ble det foreslått en del navn og AU avklarer.
Komf.gudstjenesten 9 mai blir gjennomført av Ariane og Vidar.
Sak
MR-valg
21/2015 Det er 6 kandidater som har sagt ja, men kun en kvinne. Flere må oppfordres til å stille.
Sak

Valgsøndag nytt MR.
22/2015 Vår søknad er innvilget om å få avvikle vårt valg søndag 13 etter gudstjenesten.
Event. Brev fra Anne Marie om kjøp av trommeutstyr. Det innvilges med øvre grense på 5.000.
Vi må følge opp de som vil begynne i cellegrupper.
Stab og AU trenger en ekstra påskjønnelse etter en travel vår. Oddbjørn og Reidun ordner
dette.
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Neste ordinære møte onsdag 20. mai 2015 kl 19.00 – 22.00 Lundegeilen 18. Ansvar for
forfriskninger: Oddbjørn.
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