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
Tirsdag 15.april 2008 kl 19:30-22:00

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor
Flugsrud, Morgan Fjelde (daglig leder), Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland

Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet
Sak
33/08
MR

Bymenigheten-Sandnes i 2012
Drøfting: Menighetsrådet drøftet videre B2012. Cellegruppeledere, menighetsråd og
medlemmer som var på årsmøte har gjennom de ”gule lappene” skrevet ned sine tanker
om hva Bymenigheten kan være i 2012. De ”gule lappene” er sortert etter emne i to
lister. En liste som ble laget etter ledersamlingen på Holmavatn i vinter og en liste som
ble laget på årsmøtet 1.april etter to måneder med bønn med fokus på 2012.
Alle i menighetsrådet må lese listene nøye til neste møte og sette opp
hovedpunkter/strategi for 2012.
Vedtak: Begge listene sendes ut som medlemsinformasjon.

Sak
34/08
MR

Ny prost i Sandnes prosti
Bakgrunn: Sandnes prosti skal ansett ny prost og menighetene i Sandnes er bedt om å
sende inn hver sin liste med tre prioriterte navn på aktuelle kandidater blant søkerne.
Bymenigheten-Sandnes innstiller følgende i prioritert rekkefølge til stillingen som prost i
Sandnes prosti:
1. Ludvig Bjerkreim
2. Kjell Børge Tjemsland
3. Dag Harald Undheim
Vedtak: Listen med innstillinger fra Bymenigheten- Sandnes sendes til
bispedømmekontoret.

Sak
35/08
MR

Høring vedrørende tilsetting av homofilt samlevende.
Bakgrunn: Menighetsrådene i Bymenigheten-Sandnes har mottatt et høringsdokument
vedr. tilsetting av homofilt samlevende i Sandnes Kirkelige Fellesråd med forslag til tre
alternativ.
Vedtak: Menighetsrådet i ByMenigheten-Sandnes mener alternativ 1 er det riktige på
teologisk grunnlag. I henhold til høringsbrevet er dette alternativet mest sannsynlig ikke
juridisk holdbart i henhold til AML §§ 13-1 og 13-3. Innenfor lovverket er 3c det
alternativet som ligger nærmest opp til det som etter vår oppfatning er det teologisk
riktige.
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Sak
36/08
AU

Intern evalueringsgruppe.
Vedtak: Evalueringsgruppen oppfordres til å finne nye personer (fortrinnsvis kvinne)
Til å ta arbeidet med den gruppen videre. Vi ønsker og et møte mellom dem og AU så
snart det lar seg gjøre.

Sak
37/08
AU

Ekstern evaluering av sak unntatt offentlighet

Sak
38/08
AU

Økonomi
Gunnar la frem regnskap for 1.kvartal som viser et underskudd på ca 136000 i forhold til
budsjett og uttrykte bekymring for den økonomiske situasjonen.
Vedtak: Stab fremskaffer en oversikt over økt givertjeneste den siste måneden til neste
møte.

Sak
39/08
AU

Oppmerksomhet ved inn og utmelding.
Vedtak: Det utarbeides trykksaker som blir utlevert ved innmelding og utmelding i
Bymenigheten-Sandnes.

Sak
40/08
AU

Menighetskurs
Vedtak: Grunnkurset ”Vi bygger menighet” avholdes 2 ganger pr år (september og
januar). Menighetens medlemmer forventes å delta på dette. Nye medlemmer får
invitasjon til kurset. Cellegruppene oppfordres til å ta kurset hvert 3dje år.

Sak
41/08
MR

Eventuelt.
Gunnar har fått forespørsel om bygget til tidligere Rogaland Radio kan være interessant
for Bymenigheten-Sandnes.

Vedtak: Det er fra bispedømmekontoret kommet forslag om en ekstern evaluering av
Bymenigheten - Sandnes sin behandling av en sak unntatt offentlighet. Evalueringen vil
foretas av eksterne personer fra Oslo valgt av bispedømmekontoret. Evalueringen vil
forgå ved samtaler av personer i tidligere og nåværende stab, styringsgruppe og
menighetsråd. Det er blitt formidlet at vi blir med. Vi håper denne evalueringen kan
hjelpe oss i videre arbeid med slike saker, samt hjelpe oss med å avslutte denne saken.

Vedtak: Trond og Runar tar en befaring på bygget til neste MR-møtet.

Neste ordinære møte: 7.mai
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Bente
Ganddal, 21. april 2008
Jan Frøysland
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