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 22.februar 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Håvard Særheim, Tor Arvid Flokketvedt (vara), Øyvind Lunden, Håvard Nesvåg,
Torstein Caixeta Thingnæs Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente Mari Rolfsnes
(referent)
Forfall:
Oddbjørn Folde
Delerunde, Vidar avsluttet med å fortelle fra turen til Egypt.
Orienteringssaker
 Referat fra sist MR-møte er godkjent og lagt ut på hjemmesiden
 Tor Arvid refererte fra møte i Fellesrådet.
 Stormøte i Fellesrådet hvor oppfølging av strategiplan om samarbeid. Frivillighetskonferanse
til høsten og ungdomsarbeid var tema. Delt i grupper - frivillighet og ungdomsarbeid. Tor
Arvid refererte fra møtet som han og Oddbjørn deltok på.
 Muntlig referat fra møte i Strategi- og fornyingsutvalget. Oddbjørn, Torstein og Vidar var på
møtet.
 Oppfølgingsmøte om Salem-utbygging mellom Dag Kjosavik og Vidar.
 "Frimodig Kirke»-nettverket/Vidars engasjement bl.a i media, henvendelser om valgmenighet,
ByMenigheten og veien videre. Det ble innkalling til hastemøte på bispekontoret sammen med
prosten 22. februar, dagen før MR. Fungerende biskop Ådnøy ledet møtet
 Status, prosess mot samlivskurs i Sandnes i regi av BMS og Familiefokus, september 2017. det
blir søkt om økonomisk støtte fra Bufdir
Årsregnskapet er ikke ferdig revidert.
Sak 4/2017
Håvard orienterer om status pr. januar 2017. Vi er på budsjett på givertjenesten. Vi
ser behov for oppfølging av temaserien om økonomi på gudstjenestene.
Økonomistatus

Sak 05/2017
20%
prosjektstilling i
barnearbeidet

Sak 06/2017
Årsmøte i
ByMenigheten
8. mars

Flere i menigheten har deltatt på Awana-seminar. Dette er et godt barneopplegg
som er inspirerende for både barn og voksne. Erfaring viser at 92,5% som har vært
med i Awana i minst 6 år har beholdt troen.
Vedtak:
MR er positiv til Awana og vil arbeide videre med å spre info inn i menigheten. Vi
er avhengig av økt givertjenesten for å få til en stilling.
Ordinært årsmøteprogram som bl a inneholder:
Årsmelding, regnskap og orienteringer som Namu-test, info rundt valgmenighet
mm
Hovedsak:
Barna og trosopplæringen. Orientering om mulig Awana satsing
Torstein leder, Bente refererer
Alle i mr tar med et par kanner kaffe og litt snacks
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Sak 07/2017
Søknad om støtte
misjonstur til
Kambodja
Søknad støtte
oppstart
Saltkirken
Trondheim

 Magnus Straume har i flere år vært med i styret i DiG og deltatt under
gudstjenester med ansvar for prosjektor. Han er nå student ved Acta
bibelskole og drar i mars på en fire ukers misjonstur til Kambodsja sammen
med flere andre studenter ved Acta bibelskole. Studentene skal besøke og
bidra ved flere av Normisjon sine arbeid der. Magnus vil gjerne være med
på en gudstjeneste i ByMenigheten etter besøket i Kambodsja - for å bringe
ferske nyheter derifra og dele vitnesbyrd og video fra turen. Han søker om
et bidrag på kr 4000 til denne turen.
 Saltkirken i Bergen skal plante ny menighet i Tromdheim. ByMenigheten
har mottatt søknad om bidrag fra «Priska & Akvila-stipendet» til oppstart
av Saltkirken Trondheim

Sak 08/2017
Eventuelt

Vedtak:
Vi gir kr 25000 som oppstartsmidler til planting av Salt Trondheim - fra
menighetsplantingskontoen
Vi innvilger søknad om kr 4000 til misjonstur - fra misjonskontoen
Nettverket «frimodig kirke» skal ha stiftelsesmøte 20.mars, Vidar skal delta
på samlingen. Menighetsrådet drøftet litt rundt saken, engasjement og
tidsbruk.

Neste møte: onsdag 29. mars 2017 kl 17:00 - 22 – utvidet møte med fokus strategi. Øyvind har ansvar
for forfriskninger
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