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 31.januar 2018 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs Vidar Bakke
(prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) Ragnhild Øvrebø (2.vara) og Bente
Mari Rolfsnes (referent)
Forfall: Øyvind Lunden, Håvard Nesvåg
Andre: Gunnstein Kjosavik – under innledning til sak 5/2018
Fellesskap – vi delte hendelser i livet med hverandre.
Orienteringssaker
• Referat fra 5.12.17 tas til etterretning.
• Stormøte i Fellesrådet. Oddbjørn og Vidar orienterer.
• Menighetsfesten 20. Januar. God stemning og rekord i antall – 64 stk. Kjekt med større
spredning i alder denne gangen.
• Rådsledersamling i bispedømmet. Oddbjørn orienterte fra samlingen med alle
menighetsrådslederne.
• Menighetsrådets høringssvar til Lov om Tros- og livssynssamfunn kan leses her:
https://drive.google.com/file/d/1wT64XM47IIWusoinMolIkZtI5fHtEWNb/view?usp=sharing

• Møte i Oslo, 25.1. om utkast til nye retningslinjer for valgmenigheter.
Vidar orienterte om et oppløftende møte med Erling Birkedal som utreder nye retningslinjer for
det som har som arbeidstittel” avtalemenigheter” i Dnk.
• Familieverkstedet AS – er oppløst. Sluttoppgjøret fordeles mellom aksjonærene, gjelder også
varelageret. Domenet ShowIt overtas av FriBu.
• Herreavdelingen – orientering om siste kveld som var på Sandnes Tomteselskap. Vert var Åge
Kolstø med interessant foredrag fra innsiden av arbeidet med planmessig utvikling av Sandnes
kommune. Etterpå delte Åge Kolstø og Oddbjørn Folde historien om deres vennskap.

Sak 01/2018
Økonomistaus og
givertjeneste

Håvard Særheim og Torstein Thingnæs orienterte om status og veien videre for
arbeidet med givertjenesten.
Givertjenesten slik den fremstår pr dags dato, har ikke utsikter til å dekke
lønnskostnadene. Givertjenesten er fortsatt på ca 115.000 kr pr måned. Budsjett
2018 legger opp til 131.000 kr i måneden. Vi har et gap som må tettes.
Menigheten må utfordres både til økt/justert beløp og få avtale med nye faste
givere. Godt arbeid med info og oversikt!

Sak 36/2017
Lederdag
24.februar 2018

Budsjett-/økonomiutvalget arbeider videre og har mandat til å knytte til seg
ressurspersoner i dette arbeidet.
Saken følges opp på neste møte.
Lederdagen blir på BådeOg-Huset
Skisse til program:
Kl. 10.00-11.30:” Hvordan bygge fellesskap med rom for kulturelt mangfold?” Innledning ved Joeli
og Elin Baleiwai (pastorpar i Stavanger International Church)
Kl. 11.30-12.30: Lunsj
Kl. 12.30-13.30:” Agenda1 i ByMenigheten”.
Innspill, drømmer og planer fra Agenda 1-lederteamet
Kl. 13.45-14.00:” Barnearbeidet i menigheten” – Orientering v/ Anne Marie m.fl.
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Kl. 14.15-15.15:” Faser i en cellegruppes liv – Forming, Storming, Norming, Reforming..”
Innledning til samtale v/ Vidar M. Bakke mfl
Kl. 15.15-15.30: Avslutning, oppsummering, bønn

Sak 02/2018

Vidar og John Trygve Meyer utgjør komiteen for arrangementet.

Lørdagsseminar
for byen
17.mars på
BådeOg-huset
(jfr sak 34/2017)

Målet er å få ut mer detaljert informasjon om seminaret innen ganske få dager.
Seminarets tema er «klassisk samlivsetikk - utgått på dato?» Bekreftede
foredragsholdere blir Gjermund Øystese, Edel Irene Aase, Knut Alfsvåg og Øivind
Benestad. Ariane C. Thingnæs blir møtevert, i samarbeid med Vidar M. Bakke og
John Trygve Meyer.
Tanken er at folk får stå fritt til å delta hele dagen eller bare på enkeltstående
seminarer. Det vil være gratis adgang til seminarene, med oppfordring til offer ved
terminal og Vipps etter hvert seminar. Totalbudsjett foreligger ikke enda.

Sak 03/2008
Stabssituasjon

Sak 04/2018
Årsmøte 7.mars
kl 19:30
Sak 05/2018

Lunsj kan bestilles av den denkelte på Bådeog på forhånd.
Edward Quashie Alinyoh fra Sierra Leone har begynt i praksis på
menighetskontoret på utplassering fra AS3 Employment Norge. På kontoret bistår
han allerede Kjell Martin med alt av økonomirutiner og skal ha
observasjonspraksis på gudstjenester og annen møtevirksomhet. Praksisperioden er
på to måneder med mulighet for forlengelse. Edward har glidd flott inn i
stabsfellesskapet på kort tid og er ivrig i menigheten.
Han fungerer også på frivillig basis som pastor for Klippen International Church
(på Elim).
Videre oppfølging angående vikariat for ungdomspastor og arbeidsoppgaver til
barnepastor utsettes til neste møte.
Årsmøte holdes i kantinen på det grønne bygget, Lundegeilen 16.
Program for kvelden er under planlegging.

Gunnstein Kjosavik fra bygg-utvalget i Salem deltok under innledningen til denne
saken. Han orienterte om tanker for utbygging, viste en foreløpig tegning, og
Fremtidig
formidlet ønske om samarbeid med ByMenigheten.
gudstjenestested ByMenigheten er invitert til samarbeid og planlegging som også vil inbefatte å
for ByMenigheten sette av penger til arbeid i planleggingsfase.
Utbygging av
Salem-bygget og
evt. samarbeid
med
ByMenigheten
Sak 06/2018
Evntuelt

Det andre valget er eventuelt brannstasjonen, et samarbeid med NLM – AU jobber
videre
Bør drøftes på årsmøtet vårt hvis vi klarer å fremskaffe nok info om begge
alternativer.
Ingen saker

Neste møte: onsdag 28.februar 2018 kl. 19:00 – 22 Ansvar for forfriskninger: Håvard N
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