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:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Torsdag 20.september 2007 kl 19:30-21:30
Bente Rolfsnes.

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor
Flugsrud, Morgan Fjelde (hovedprest),Gøran Byberg (daglig leder) og Andre
Skjærpe (ungdomsprest)
Varamedlemmer: Jan Frøysland

Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved Ove Eldøy. Ap.gj. Kap 4.v 18-21. Disiplene kunne ikke la
være å tale om det de hadde sett og hørt. Hva med oss?
Sak
35/07

Engasjert lederskap
Fast post. Oppfølging av sak 28/07.
Noen av menighetsrådsmedlemmene har konkrete planer/arbeidsoppgaver som de vil
iverksette i høst. Noen trenger innspill for å komme i gang

Sak
36/07

Status og orientering
Bakgrunn: Menighetsrådet ønsker å følge med på og være oppdatert omkring arbeidet i
menigheten. Derfor ber de staben på hvert menighetsrådsmøte gi et glimt fra den
"daglige driften”.
Gøran og Morgan orienterte om følgende: Det blir holdt 6 møter i høst for
tjenestegrupper. Det pågår en prosess sammen med kirkevergekontoret for å trekke opp
skillelinjer mellom hovedprest og daglig leder.
Nikeconsult er også med i et arbeid med å konkretisere og finne ”bindeleddet” for de tre
ansatte og de to frivillige i staben.
21.okober vil menigheten ha gudstjeneste uten bygg. En del forberedelser sammen med
cellegruppelederne.
Kjell Martin arbeiderer med budsjett for 2008.
Bispedømmet har laget et utkast til retningslinjer relatert tilovergrep.

37/07

Arbeidsinstruks for ungdomsprest stillingen
Bakgrunn: Menigheten har barne-arbeid, S-klubb og Torsdagsklubb. Menigheten har
gjennom Oasen et felles ungdomsarbeid med Salem og Ebeneser. Menigheten har i dag
ingen konfirmanter. André vil orientere menighetsrådet om hvordan han opplever
stillingen. Menighetsrådet bes ut fra dette og ut fra de behov menigheten nå har å finne
en passende arbeidsinstruks for stillingen.
Drøfting: Andre` la frem for menighetsrådet en rapport på to sider om hans arbeid.
Mye av tiden går med til Oasen og det er også ungdomsarbeid som han ønsker å jobbe
mest med. Etter et år i stillingen opplever han at det er for mange ”sprikende” oppgaver
for en stilling. Menighetsråd og stab vil arbeide videre med å lage en arbeidsinstruks for
ungdomspreststillingen.
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38/07

Arbeidsgruppe for Naturlig menighetsutvikling
Bakgrunn: Menigheten har utført en undersøkelse i naturlig menighetsutvikling og
resultatene foreligger. Menighetsrådet har videre vedtatt å engasjere ekstern veileder for
å finne ut hvordan vi skal heve de svake faktorene. Vår eksterne veileder anbefaler oss å
samles ca hver 3.uke for å arbeide med dette.
Vedtak: Arbeidsutvalget ser på saken til neste møte og kommer med forslag om hvem
som skal arbeide med dette.
Øvrige saker som stod på sakslisten ble det ikke tid til. Kl 21.30-22.30 ble det gjort
forberedelser til frivillighetsfesten.

Neste ordinære møte: 18.oktober
Innledningsord:
Enkle forfriskninger: Jan
Ganddal, 21. september 2007
Jan Frøysland
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