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:
Olabakken 17. (Vidar)
Tid:
Onsdag 17. juni 2015 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari
Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg(vara) og Finn Stangeland (referent).
Forfall: Hans Lie
Vidar innledet med å lese fra 1. Mosebok 3.8 og delte noen tanker om verset.
Vi ble servert deilig kyllingsuppe tilberedt av Vidar. Samtidig delte vi ”her og nå tilstand” for
den enkelte. Vi avsluttet med bønn for menigheten, våre medarbeider og for hverandre.
På slutten av møtet fikk vi nylaget sjoko-browni kake og is med kaffe og te til. Og dette var det
Eli som sørget for.
Orienteringssaker (fra AU):
1. Vidar orienterte om dagens situasjon, samt hva han ser for seg til høsten. Alle stillinger er dekket opp.
2. Vidar orienterte om Godhet Ganddal. Oppsummeringsmøte var i går og erfaringer og nye ideer blir tatt
med inn i planlegging for 2016.
3. Oddbjørn orienterte om siste møte i forum GM/BMS. Konklusjonen ble at vi samarbeider videre på
prosjekter. Det vil lette samarbeidet med å vite start og slutt på felles oppgaver.
4. Staben går inn for at vi bytter ut bankterminal med Izettle. Det blir billigere og mer anvendelig for vårt
bruk ved ofringer.
5. BMS bidrar fra høsten på norsktreningscafe BådeOg/KIA. Vigdis H og Janeth K blir med fra oss.
6. Medlemslista er under arbeid og oppdatering. Ca 250 medlemmer nå.
7. J. Kleppe vil nå leie begge ledige kontorer. Kontrakt er signert. Gjelder fullt ut fra 1. Aug.
8. Status på liste for kirkevalget er 7 personer.
9. Coaching fortsetter for Vidar i høst.
10. Monica har invitert GM konfirmanter med på felles undervisning. Vinn vinn for begge parter.

Sak 31/2015 Referat fra møte 20.05.2015.

Endringsforslag er innarbeidet og sendt ut og referatet godkjent.
Sak 28/2015 Forslag program høsten 2015
Forts.
AU la fram oppdatert forslag til program og fikk tilslutning fra MR. Det vil bli løpende

oppdatert og endret ved behov utover sommer og høst. Innspill fra Liv Synnøve og Liv
Harriet om sangkvelder bifalles og endelige datoer og plass fastsettes senere. MR har
økonomisk ansvar.
Sak 25/2015
Forespørsel om forestillingen ”Kvinner i Bibelen”
forts

Forestillingen blir nå i Sandnes Kirke 29. Oktober og tre menigheter er ansvarlige. For
oss er det viktig at det vi har økonomisk ansvar for er kr 35.000 delt på tre. Vidar
formidler dette til komiteen og får avklart hvordan PR skal foregå.
Sak 32/2015 Økonomi.
Finn kunne fortelle at givertjenesten også for mai lå over vårt mål på 125’ pr mnd.
Dermed er givertjenesten bedre enn budsjett. Ser nok at offer på søndager er mindre som
følge av dette. Ellers er det god kontroll på kostnadene og bra likviditet. Dette ble
formidle til menigheten på søndag.
Sak 33/2015 Inspirasjonsmøte nytt MR og celleledere.

Dette legges til Pilgrimsgarden på Utstein lørdag 24. Oktober.
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Sak 34/2015 Planlegging og arbeid med gudstjenesten i BM.

MR ønsker å involvere flere i gudstjenesten og flere poster kan ”settes ut”. Må planlegges
i god tid ellers faller det ofte ut. Flere navn ble nevnt til forskjellige oppgaver. OF og
VMB har ansvar for dette.
Det opprettes også en referanse gruppe for gudstjenesten generelt med minst tre
medlemmer. Personer til å være med ble foreslått og vil bli forespurt. Godkjennes neste
møte.
Sak 35/2015

Eventuelt

NAMU-Syklusstarter om utrustende lederskap.
Noen aktuelle punkter ble gjennomgått både personlig og for menigheten. Dette blir noe
nytt MR må koples på etter hvert. Liste over nye datoer for MR ble godkjent. (se
innkalling).
Vi ønsker å påskjønne Show It lederne og gir dem blomster på første samling i høst
(16/8). Ansvar Oddbjørn.

Første møte etter ferien blir tirsdag 18. august 2015 kl 19.00 – 22.00 i Lundegeilen 18. Ansvar for
forfriskninger har Finn. På siste møte for dette MR blir det Kari som har ansvar.
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