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 25.januar 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Tor Arvid Flokketvedt (vara), Øyvind
Lunden, Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Forfall:
Håvard Nesvåg, Torstein Caixeta Thingnæs
Orienteringssaker
 Referat fra MR i desember. Tas til etterretning.
 Vidar har hatt gode samtaler med de fleste cellegruppelederne. Det har vært veldig
inspirerende. Vi har et stort mangfold i gruppene våre.
 Vidar var kalt inn til et møte med prost Ludvig for samtale med Erling Birkedal. Han er et
sentralt medlem av Kirkerådet og er blitt delegert oppgaven til å utrede hvordan
valgmenighetsordningen kan sikres bedre rammevilkår og forutsigbarhet. Det innebærer i
større grad å åpne for valgmenigheter som speiler teologisk mangfold lokalt i Dnk.
 Vidar refererte fra møte på BådeOg-huset med den nyopprettede referansegruppen for
Flerkulturelt arbeid for menigheter i Sandnes. Dette var andre møtet, gruppen har vokst til ca.
20 stk. Fra ByMenigheten var også Vigdis Hadland med. Said Sharro fra Syria og noen andre
unge flyktninger har vært på flere arrangementer i ByMenigheten, og på bedriftsbesøk hos
Vidar Bøhn. Denne referansegruppa forsøker nå å koordinere og samordne det som skjer av
tiltak i menighetsregi mot innvandrere. Dessuten er det bred enighet om at vi skal utvide
ordningen med internasjonal café på Bådeog til å bli et ukentlig tiltak, onsdager fra 16.0018.00. Fra vår side vil Vigdis være med på dette, samt tre innvandrere som vi har nær kontakt
med nå.
 Oppdatering om barne- og ungdomsarbeidet. DIG har fremdeles time out, bygger opp
lederteam. Barneledere drar på seminar på Fredheim Arena
 Vidar, Torstein og Egil Rise var tilstede på referansegrupper for ungdom og diakoni i
Fellesrådet 24. januar. Kort orientering.
 Det er usikkert hvem som har mulighet til å delta på seminar om overgrepsproblematikk.
I lengre tid har Salem syslet med tanker om å bygge ut, for å få plass til max 400
mennesker, café-område og kontorlokaler. De gjør ikke dette uten en
Henvendelse fra samarbeidspartner. De håper ByMenigheten kan være interessert i et samarbeid om
bygg. Det dreier seg ikke om å slå sammen menighetene, men om å drøfte i hvilken
Salem om
grad vi har sammenfallende interesser når det gjelder kirkebygg. Salem ser for seg
byggeprosjekt å stå som eier av bygget, med ByMenigheten som langsiktig leietaker.
invitasjon til
ByMenigheten om Utbyggingen er prosjektert til å koste 15 millioner. De har nå klart et forprosjekt til
utbygging av Salem. Menighetsrådet er forelagt foreløpige arkitekt-tegninger til
samarbeid og
orientering.
langtidsleie
Sak 01/2017

Vedtak:
Vi fortsetter samtalene med Salem og setter sammen en representativ gruppe.
Vidar Bakke, Åge Kolstø, Gunnar Tveit, Ove Eldøy, Torstein C Thingnæs og
Oddbjørn Folde foreslås.
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Sak 42/2016
Strategi 2017

Sak 02/2017
Menighetsfest på
Bøcon

Strategiplan bør ses i lys av siste NAMU-undersøkelsen som ble gjennomført
november/desember blant ca. 40 personer.
Resultatet av undersøkelsen gir oss en pekepinn om hva vi skal fokusere på.
Samtidig må dette ses i lys av den dybdeundersøkelsen som strategiutvalget har
gjennomført. Etter en del i drøfting ble det enighet om at vi må løfte denne saken ut
av ordinært møte og bruke en hel dag i begynnelsen av 2017.
Strategisamling blir utvidet menighetsråd 29.mars - kl 17-22
Menighetsfesten blir på Bøcon 5.februar
Doris og hennes cellegruppe tar ansvar for det praktiske. Ove ansvar for lyd.
Vidar og Oddbjørn forbereder fra menighetsrådet.

Rise familieterapi:
Det planlegges oppstart av samlivskurs i Sandnes i regi av Familiefokus (UIO) og
Planlagt oppstart Rise familieterapi, Sandneskirken inviteres til å bli med på dette.
av samlivskurs i
Orientering fra møter med kirkeverge Andreas Eidsaa jr, Vidar Bakke, prester og
Sandnes
referansegruppe for diakoni.
Sak 47/2016

-

Det tas sikte på å arrangere kurset over de to siste lørdagene i september
(23. og 30.september)

Hovedutfordringen vil være kostnad pr. par. Jf. om vi greier å skaffe til veie 60 000
kr, slik at hvert par ikke behøver betale mer enn 1000 kr.
Muligheter:
Søke det offentlige om støtte. Få noe fra Fellesrådet? Har ByMenigheten midler
som kan settes inn i et slikt prosjekt?
Målgruppe:
Par som nettopp har fått sitt første barn,
Dette er positivt – vi arbeider videre med det. Vi gjør regning med å investere inntil
20 000 inn i prosjektet.
Sak 03/2017

Årsmøtet blir 8.mars kl 19-21

Eventuelt

Neste møte: onsdag 22. februar 2017 kl 19:00 i Lundegeilen 18 – Håvard S har ansvar for
forfriskninger
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