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:
Lundegeielen 18
Tid:
Onsdag 28.november 2018 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein
Caixeta Thingnæs, og Bente Mari Rolfsnes (referent)
Forfall:
Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø og Tor-Arvid Flokketvedt
Felleskap og bønn – delte tanker rundt mening, mestring og frihet.
Sak 44/2018
Diverse
orienteringer

• Referat fra MR 31.10.18. Tas til etterretning.
• Status Alphaprosjektet vår 2019.
Positivt: Vi har mulighet for å kjøre flere «all-in»-grupper basert på
folk som enten har forpliktet seg til å kunne åpne huset eller delta som
med-ledere, og de fleste vil bruke Alpha i eksisterende grupper.
Utfordring nå framover: Få nye folk med på Alpha 2019!!
Det meldes om respons på invitasjoner om å være med – det er
positivt! Neste gt blir tilrettelagt med tanke på vårens Alpha kurs.
• Status «Bygg for framtiden”-prosess. Ca 60 personer i menigheten
har besvart digital undersøkelse + det er foretatt intervjuer med ledere.
Vi avventer rapport fra utvalget.
• Orientering fra Agenda 1 Sandnes, 22.-24. Nov. Oddbjørn, Torstein,
Ragnhild og Vidar var på møtet
• «Bønn for Sandnes», Flere menigheter er nå sammen om initiativet
til Bønnevandring i byen, 3.12., kl. 19.00.
• Prosess menighetsweekend 2019. Vidar orienterer fra AU.
• Hva skjer videre med «Tidslinjen»? Vidar har begynt å skrive på
heftet for Det nye testamentet sammen med Helge Standal, Torstein E.
Nordal og Kristian Vatne. Vi kommer til å gjennomføre Alpha våren
2019. Tanken er at høst 2019 skal vi ha fokus på Agenda 1,
menighetsvisjon og verdier. Fortsette med Tidslinjen januar 2020. Vi
diskuterte litt rundt tilnærmingen til barna, om tidslinjen skal fortsette
for dem i 2019. Tankebanen ble ikke ferdig på dette møtet.
• Planer for julaften 2018. Kristin og Vidar har regien. Vidar orienterte
og vi gleder oss!
• Vidar orienterte kort om bokprosjekt i samarbeid med Luther forlag,
arbeidstittel ”GI MINE ØYNE LYS – Samtaler med Gud og min sjel
gjennom depresjonens mørke» Utdrag kan leses som andakter i
Stavanger Aftenblad i november
• Nabolag på Sørbø, Håvard S orienterte om positive ting som skjer i
hans nabolag.
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Sak 45/2018
Økonomistatus og
budsjett 2019

Grundig gjennomgang av budsjett 2019, diskusjon om diverse justeringer og
veien videre.
Givertjenesten fikk en positiv økning i vår/sommeren. Nå er det en nedgang
igjen, noe av nedgangen skyldes avsluttede forhold. Vi har fremdeles behov
for at flere øker eksisterende givertjeneste og nye givere er alltid velkomne.
Budsjettvedtak utsettes til neste møte i desember.

Sak 46/2018
Domene

Vi har fått henvendelse og spørsmål om å selge domene «mittnabolag.no».
Dette domenet eies av Bymenigheten. OBOS ønsker å kjøpe av oss.
Vedtak:
Vi selger ikke domenet.

Sak 47/2018
Biskop - valg

Stavanger bispedømmeråd har i møte 19. oktober 2018 nominert 5 kandidater til ny biskop
i bispedømmet. Kandidatene er:
Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme
Karmøy, Stavanger bispedømme
feltprestkorpset

Helge S. Gaard (60), prost i

Alf Petter Bu Hagesæther (59), feltprost/sjef for

Håkon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme

Anne Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger, Stavanger bispedømme Kandidatene er nevnt i
alfabetisk orden.
Det ble ikke nominert noen kandidater i den supplerende nominasjonen.

UTSETTES TIL NESTE MØTE
Sak 42/2018
Kirkeordningssak

Bakgrunn:
Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til trossamfunnslov for alle
tros- og livssynssamfunn i Norge. Det er ventet at denne loven skal behandles i
Stortinget våren 2019. Med forslaget om ny trossamfunnslov følger også at
kirkeloven skal oppheves. I dag regulerer kirkeloven de viktigste myndighetsforhold
innen Den norske kirke. Kirkerådet har sendt ut et forslag til bestemmelser som skal
erstatte kirkeloven når denne oppheves. Disse bestemmelser er ikke ment å medføre
endringer i dagens ordninger. Forslaget til trossamfunnslov forutsetter at kirken selv
gir nærmere regler i en kirkeordning som fastsettes av Kirkemøtet. Høringsfrist er
15. desember.
Høringsdokumentet og regelutkast finnes på denne nettsiden:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkeradet/horinger-ikirkeradets-regi/
- Informasjonsmøte om ny kirkeordning i Grødem kirke 20.11., kl. 18.15. Oddbjørn,
Ragnhild og Vidar deltok på møtet.

Klipp fra vårt høringssvar:
«Vi takker for muligheten til å gi våre kommentarer til det foreliggende utkastet til
ny kirkeordning og velger å konsentrere oss om tre punkter:
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Kategorialmenigheter og valgmenigheter - § 9
Medlemskap i kirken og soknebåndsløsning - § 13
Soknets organer -§ 13, § 15 og § 22»

Sak 48/2018

VEDTAK
Fremlagt høringssvar godkjennes.
UTSETTS TIL NESTE MØTE

Støtte fra
menighetsplantingskonto
til UKIRKE (NMSU i
Stavanger)?

Sak 40/2018
AU har begynt å drøfte både forslag til navn i Nominasjonskomiteen og
Oppnevning av
prosessen videre.
nominasjonskomité Vi må finne komite til neste mr-møte
for MR-valg 2019
UTSETTES TIL NESTE MØTE
Sak 49/2018
Ingen saker
Eventuelt
Neste møte: onsdag 19.desember 2018 kl. 19:00 – 22
Ansvar for forfriskninger Håvard N
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