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:
Lundegeilen 18
Tid:
Onsdag 23.november 2016 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Tor Arvid
Flokketvedt (vara), Håvard Nesvåg, Øyvind Lunden, Vidar Bakke (prest/daglig leder)
og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Forfall:
Fellesskap – filmsnutt fra Global Leadership Summit.
Orienteringssaker
 Referat fra MR 26.10.16 er tilgjengelig på nettsidene under FAKTA. Tas til etterretning.
 Prosess – valg av biskop. Tredje kandidat, Bård Mæland, trakk seg, Torstein Lalim rykket opp
som en av tre mulige. 8 biskoper har valgt Helge Gaard på førsteplass så får vi se hva
Kirkerådet velger.
 Temakvelden på BådeOg 20. November. Ca 30 tilstede. Sofie Braut var gjest, hadde et klarsynt
og oppklarende innlegg. Vi fikk hilsen fra prost Ludvig Bjerkreim. Vidar hadde et orienterende
innlegg om hva valgmenighet er. Valgmenighet, hva nå? vet vi jo egentlig ikke noe om. Vi går
ut fra at valgmenighet ordningen blir stående. Vårt håp er at det kan bli opprettet flere
valgmenigheter i Norge.
 Status barne- og ungdomsarbeidet: Vidar orienterer etter diverse møter.
 Oppfølging, beredskap i forhold til seksuelle krenkelser. Planlagt møte med Psykiater Stig
Heskestad har ikke vært mulig før dette MR. Vidar har avtale om samtale torsdag 24.11. Evt.
videre oppfølging i MR i lys av samtalen.
 Kort status om bokprosjekt som Vidar har til vurdering hos Luther forlag.
Sak 39/2016
Budsjettforslag
2017

Torstein og Håvard presenterte budsjettforslag 2017 og justerte i tråd med innspill.
Endelig budsjett 2017 vedtas på møte i desember.

Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Bymenigheten, Gand menighet og
Ganddalen menighet når det gjelder konfirmantarbeidet 2016/17.
Samarbeid
Det gjøres et fremstøt mot Gand menighet for å få inn utestående fordringer for
Konfirmanthøsten 2016 før årsskiftet. Økonomisk bidrag for våren 2017 bør være innbetalt
prosjektet og
innen utgangen av mai 2017. Det vises samtidig til vedtak i Sak 33/16 i Gand
økonomisk bidrag fra
menighetsråd hvor saken er behandlet.
Sak 40/ 2016

Gand menighet/
Ganddalen menighet

ByMenigheten-Sandnes vil sammen med anmodning om innbetaling fremlegger
oversikt over hva konfirmantarbeidet totalt koster og hva vi i tillegg bidrar med pr
konfirmant.
Vedtak:
Vi viser til Vedtak 33/16 i Gand menighetsråd og ber om at penger overføres til
ByMenigheten-Sandnes i tråd med intensjonen i vedtaket.
Vi vil samtidig orientere Gand menighetsråd om de totale utgiftene for
konfirmantåret 2016/17.
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Vi er enige om at vi behøver å øke bevisstheten rundt Egypt-engasjementet i
menigheten, og at det kan ha betydning at Vidar får se arbeidet på nært hold.
Ledertur Åpne Dører En vesentlig målsetting med turen er å stå sammen med, inspirere og motivere
Egypt i februar 2017 kristne brødre og søstre i Egypt
Sak 41/2016

Vedtak:
Menighetsrådet ber Vidar og Eli reise. Lederturen dekkes over
misjonsbudsjettet/støtten til Egypt.
Sak 42/2016
Status – hvor er vi i
forhold til strategiplanen 2016? Hva
fokuserer vi på i
2017

Sak 43/2016

Hva har skjedd/ikke skjedd i forhold til strategiplanen? Er det spesielle ting vi skal
løfte opp i tiden framover, evt. sette på dagsorden i 2017? Trenger vi sterkere fokus
på det som er aller viktigst for oss?
Planen må sees i lys av resultat fra NAMU-undersøkelse som gjennomføres
november/desember blant ca. 40 personer
Utsettes og prioriteres i neste møte

Fellesrådets strategiplan for samarbeid menighetene i mellom de neste tre årene må
ses i sammenheng med vår egen strategiplan. Hvilke punkter ser vi det som
naturlig at ByMenigheten samarbeider med andre menigheter i Sandnes om?

Oppfølging
Fellesrådets strategi
for neste tre år i
Vi er allerede i gang med samarbeid med Gand menighet og Ganddalen menighet
Fellesrådet.
når det gjelder konfirmantarbeid.
Menigheten er engasjert i Godhet Sandnes som er et samarbeid mellom flere
menigheter.
Frivillighet er gjennomgående fokus i vår menighet
Vedtak:
Menighetsrådet i ByMenigheten-Sandnes ser positivt på invitasjonen fra
Fellesrådet i Sandnes om deltakelse i samarbeidsprosjektet i Sandnes Prosti fram
mot 2020.
Sak 44/2016
Eventuelt

 En jentegruppe fra vårt tweens-arbeid ønsker å dra til London og besøke
forskjellige menigheter. Menighetsrådet ser positivt på at våre unge ledere
vil lære mer fra andre og vil gi et håndslag til turen ved å gi reisestipend til
1 person hvis det er behov for det.

Neste møte: onsdag 21. desember kl 19:00 i Lundegeilen 18 – Tor Arvid har ansvar for forfriskninger
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