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
Onsdag 7.mai 2008 kl 18:55-22:00
Runar Thorsen og Morgan Fjelde (permisjon).

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Trond Straume, Tor Flugsrud og
Gøran Byberg (prest)
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland
Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet.
Sak
42/08
MR

Naturlig Menighetsutvikling
Telefonmøte med Ommund Rolfsen i Naturlig Menighetsutvikling.
Bakgrunn: Ommund Rolfsen har gjennom e-mail kommentert resultatet fra de ”gule
lappene” og stilt noen grunnleggende spørsmål som var vedlagt innkallingen til møtet.
Drøfting: Ommund Rolfsen la frem sine tanker om hvordan vi skal oppnå vekst i
menigheten. Sitat: ”For å bli stor må vi være så små som mulig (cellegrupper)”.
Medlemmene i MR stilte noen spørsmål til Ommund Rolfsen som han besvarte.
Telefonmøtet varte i ca 45 min.

Sak
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Økonomi, givertjeneste og budsjettplaner
Bakgrunn: Vi har i budsjettet lagt opp til en økning i givertjenesten for bl.a. å styrke
barnearbeidet og unngå underskudd på årets regnskap.
Drøfting: Tallene for april var ikke endelige men mye tyder på at menigheten
for tiden går med underskudd. Den forventede økningen i givertjenesten har også
uteblitt.
Hva gjør vi nå? Ulike scenarier ble lagt frem.
Vedtak: Oppdatert regnskap må være på plass til neste AU-møte.
Kjell Martin Raknes og Gunnar Tveit ser på regnskapet/budsjettet.
En gruppe jobber med givertjenesten

Sak
44/08

Bymenigheten –Sandnes i 2012
Menighetsrådet jobbet videre med prosjektet ”Bymenigheten –Sandnes 2012”
Trond orienterte om muligheter for å leie bygget til tidligere Rogaland Radio på
Skjæveland.
Vedtak: Menighetsrådsmedlemmene tar stilling til spørsmål om:1) Hva er målet?
2) Hvilke endringer har vi gjort fra 2008 til 2012 for å nå målet? 3) Hvilken av
modellene (eller evt.nye modeller) velger vi - og satser fullt på?
Svar på spørsmålene sendes skriftlig til Ove.
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Neste ordinære møte: 27.mai 2008
Innledningsord: Deg
Enkle forfriskninger: Tor
Ganddal, 12. mai 2008
Jan Frøysland
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