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:
Tid:
Forfall:
Til stede:

På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal
Torsdag 15. juni 2006 kl 1930-2200
Bente Rolfsnes, Gøran Byberg, Runar Thorsen, Tor Flugsrud, Siv Merethe Erga
Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Trond Straume, Jan Frøysland,
Helge Standal

Fellesskap, bibel og bønn: v/Ove Eldøy
Formel for evangelisering:
NG + NM + NF = NK (Nær Gud + Nær Mennesker + Ny Frimodighet = Nye Kristne)
Kan vi bruke sommeren til å komme nærmere Gud?
Kan vi bli kjent med folk i Sandnes? Forstå den tid vi lever i – og gi folk svar på det de spør etter?
Kan Gud få skape en ny brann i oss? Så vi blir ivrige etter å komme i kontakt med nye?
Det gir: Nye Kristne – det er dette som er visjonen for menigheten.
Anbefalte bøker å lese i sommer:
Rick Warren: Målrettet menighet
Magnus Malm: I Lammets tegn.
REFERAT:
Sak 51/06

Orienteringssaker
Helge Standal orienterte om status for menighet og stab.
Kulturhuset: Det har vært møte med kulturhuset angående pris og avtaler.
Møtet var bra, men prisen er et vanskelig punkt. Kirkevergen er inne i bildet og
vil jobbe for at våre arr. blir regnet som kulturarrangement. Det vil påvirke pris
og mulighet til å bestille huset langsiktig.
Gudstjenester til høsten: Tema og opplegg for høsten ble framlagt.
Reidun Aalstad og Anne Marie Røise tar ansvar for Jungelgjeng og Minigjeng
Ingrid Heskje og Ann Sigrun Vignes tar ansvar for Heilt Konge i Kulturhuset
Åsa Torstvedt har jobbet 1 dag per uke med planlegging av gudstjenestene til
høsten
Det har vært en brainstorming-kveld for ideer til høsten
Vedtak:
Menighetsrådet tar orienteringen til etterretning

Sak 52/06

Menighetsmøter til høsten
Bakgrunn:
Vi har hatt menighetsmøter som har vært inspirerende. Det trengs kanskje ekstra
mye informasjon nå i forsøksperioden. Trenger vi et eget medlemsmøte?
Vedtak
Det blir en medlemsfest lørdag 11. november. Ravn Karsrud spørres om å tale
på festen og tale på gudstjenesten i Kulturhuset dagen etter.

Sak 53/06

Generelle regningslinjer for tildeling av støtte
Se sak 49/06.En gruppe bestående av Runar Thorsen, Trond Straume og Gunnar
Tveit har utarbeidet et forslag til retningslinjer. Det er viktig å ha et regelverk
som gjør at det ikke blir så mange spørsmål.
Vedtak:
Retningslinjene godkjenes med noen endringer. Retningslinjene legges ved.

Sak 54/06

Budsjett for 2006
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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".

Bakgrunn:
Det har vært ført et kontantregnskap. Dette endres fra 1. juni.
Budsjettet er satt opp med et planlagt underskudd på ca. 35000,-.
Vedtak:
Budsjettet for 2006 godkjennes. Resultatet per 1. juni tas til etterretning.
Gunnar Tveit og daglig leder legger i september fram en enda bedre avklaring
og rapportering, De tar opp med Kirkevergekontoret hvordan vi ønsker føringen
av regnskapet.
Innspill av behov fra de ulike tjenestegruppene for 2007 må meldes innen 1.
november før neste års budsjett planlegges.
Sak 55/06

ByMenigheten AS
Bakgrunn: På møtet i Styringsgruppen 21. februar 2006 ble det under sak
25/06: "Stillinger" diskutert hvorvidt et "AS" kunne bidra inn mot menigheten
der for eksempel daglig leder i AS også kunne være daglig/administrativ leder
for ByMenigheten. Det har vært to brainstormingsmøter, 25. september 2003 og
29. mars 2006. Det er et ønske om å få startet opp et AS, men det er viktig å
skape en forståelse i menigheten på hvorfor vi ønsker et AS opprettet.
En gruppe bestående av Gunnar Tveit, Henning Aase og Vidar Bøhn har laget et
forslag til hvordan den formelle delen av opprettelsen kan skje.
Vedtak:
Menighetsrådet vil opprette et AS i tråd med forslaget fra arbeidsgruppen. Før
endelig vedtak gjøres, må arbeidet med å klargjøre forretningsideene fullføres.

Sak 56/06

Offentliggjøring av vedtak i menighetsådet
Bakgrunn: Referat fra møter i menighetsrådet er offentlige. Spørsmålet er om
referatene bør legges ut på hjemmesidene våre.
Vedtak:
Referatene fra menighetsrådsmøtene legges ut på hjemmesidene våre.

Sak 57/06

Møtedatoer for høsten

Vedtak:
Følgende datoer settes opp på møteplanen for høsten:
- Torsdag 24. august
- Torsdag 28. september
- Mandag 16. oktober
- Torsdag 16. november
- Tirsdag 12. desember
I tillegg planlegges det en arbeidsweekend 15.-16. september
Øvrige saker i innkallingen ble på grunn av tidsmangel utsatt til senere møter.
Neste møte: torsdag 24. august.
Ansvar for enkle forfriskninger: Bente Rolfsnes
Sandnes, 16. juni 2006
Helge Standal, ref.
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