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:
Oalsgata 75
Tid:
Onsdag 23.august 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde, Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Håvard
Nesvåg(referent), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) og
Ragnhild Øvrebø (2.vara)
Forfall:
Bente Mari Rolfsnes, Øyvind Lunden
Vidar delte et ord og vi tok «runden» der vi delte opplevelser fra sommeren.
Orienteringssaker
 Referat fra MR 21.6: Link til referat
 Status barnearbeidet. Med 4 nye ledere i løpet av sommeren, ser det ut til at vi klarer å kjøre
grupper både for Mini-Jungel- og Tweensgjeng i høst. Men vi må markere utfordringen i at alle
stabsressurser settes inn i barnearbeidet på gudstjenester i høst. Fin barneledersamling sist uke.
I forhold til Awana: Savner strategiske frivillige som signaliserer vilje til å planlegge en
langtidsstrategi, tross fokus på dette i vår. Vi står litt på stedet hvil her.
 Konfirmantleir i Danmark/ ungdomsarb. Veldig positiv opplevelse av både konfirmanter og
ledere på leir. En flott start. Litt mer usikkerhet rundt Dig. En liten gruppe. Ariane forsøker å
bruke ressursgruppe av voksne mer aktivt inn på selve samlinge ne. Fokus på relasjonsbygging.
 «Weekend for voksne» på Holmavatn i månedsskiftet september/oktober. Komite bestående
av Doris, Liv Synnøve og Bård. Nærmere 30 påmeldte så langt. Optimisme i komiteen.
 Orientering om «Bønnesenteret» i Lundegeilen. Oppussing utført uken før semesterstart.
Innvies under bønne – og fasteuken. 30 nye klappstoler ble gitt som en gave. Det opprettes et
Vips-nummer som interesserte kan gi et bidrag til oppussingen gjennom. Forhåpentligvis vil
utgiftene dekkes langt på vei.
 Uforutsette utgifter på huset: Behov for elektriker etter Lyse-inspeksjon på Loftet i
Lundegeilen før sommeren resulterer i regning på rundt 20 000 kr.
 Status bokutgivelse: «Disippelrytmer». Vidar bestilt inn 100 eks. til menigheten. Menigheten
betaler 120 kr. for hver bok, og selger for 70 kr til bruk i cellegruppene. Boka har fått positiv
oppmerksomhet i litt ulike sammenhenger, jf. to siders intervju i Dagen, fredag 18. August.
 Status lederdag (MR-døgn) 8.-9. September på Utstein. Jan Torland er bekreftet som ekstern
bidragsyter. Vi planlegger nærmere detaljer på MR-møtet.
 Komite-møte for «Felles påskefestdager 2018 ByMenigheten/Fredheim», 16.8. Vidar
orienterer om planene som foreligger.
 Status cellegrupper og tjenestegrupper pr. semesterstart. Vi vet mer om status cellegrupper
etterhvert. Pr fredag 18.8: 4-5 personer ønsker cellegruppe. Minst to grupper har signalisert
åpenhet for nye. Ønskelig med mer offensiv holdning fra flere grupper til å ta inn nye. Se
tidligere om barneledere. Prosjektoransvarlig delvis på plass. Utfordringer: dekor, sårbart på
tekniker.
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Sak 20/2017
Status Økonomi

Håvard S informerer om regnskap pr. 31. juli. Det ser stabilt og greit ut. Må ha
fokus på givertjenesten da det har vært en nedgang i løpet av sommeren

Sak 21/2017
Bymenigheten setter av 10% til bundne midler der halvparten går til å kunne støtte
Søknad på Priska andre menigheter i Norge (Priska & Akvila-Stipend).
og Akvilastipendet
Sentrumkirken i Sandnes har sendt søknad om støtte fra Priska & Akvila-Stipendet
til planting av Sentrumkirken Stavanger.
Fullstendig søknad og budsjett er oversendt.
Midler vil bli brukt på ledertrening for plantings team, samt smågruppe ledere og
andre teamledere. De trenger også midler til misjonale grupper, samt innkjøp at
utstyr.
Menighetsleder Oddbjørn Folde fratrådte som inhabil ved behandling av denne sak.
Menighetsråd vedtar at Sentrumkirken Stavanger innvilges 40 000 kr fra Priska og
Akvila-stipendet.
Bymenigheten brukte ikke opp avsatte midler til dette stipendet i 2016 og
Menighetsrådet vil nå være mer offensiv i forvaltningen av dette og kanskje også
finne prosjekter der vi kan gi en gave uoppfordret til andre menigheter.
Sak 22/2017
Lederdøgn 8.-9.
september

Det arrangeres Lederdøgn på Utstein Pilegrimsgard 8. - 9. september.
Menighetsrådet og Strategigruppe vil på fredagen forberede innholdet som skal
gjennomgås i celleledersamling på lørdagen.
På lørdagen vil Jan Torland delta som inspirator og det vil tas en liten
statusoppdatering på tidligere bestemte hovedmålsettinger for menighetsarbeidet.
Deler av dagen går til fokus på Disippelrytmer.

Sak 23/2017
Eventuelt

Lokale Salem Samarbeid med Salem om fremtidig møtelokale?
Salem inviterer Bymenigheten til møte med lederskapet i Salem for å diskutere
mulighet for samarbeid og innspill for å avklare en del byggtekniske ting ved
bygging av nytt lokale på Ganddal.
Representant fra menighetsrådet deltar på møte 5.sept.

Sak 24/2017
Eventuelt

GLS arrangeres på Fredheim 27 og 28. okt. Menighetsrådsmedlemmer og
menighetsmedlemmer for øvrig oppfordres til å delta på GLS denne helgen.

Sak 25/2017
Eventuelt

Agenda 1 blir arrangert 17. og 18. nov. Dette er et læringsnettverk med flere
menigheter fra Sandnes (IMI Sandnes, Sandnes frikirke, Bymenigheten Sandnes og
Familiekirken står som vertskap). Fra MR deltar denne gangen Vidar og Torstein.
Utover dette utfordres noen flere ledere i menigheten. AU jobber videre med å
komplettere gruppa.

Neste møte: tirsdag 26. september 2017 kl. 19:00 - 22 Ansvar for forfriskninger: Håvard Særheim
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