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: Menighetskontoret
Tid: Tirsdag 8.september 2009 kl 19:00-21:30
Medlemmer:

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Tor Flugsrud, Runar Thorsen, Trond Straume,
Gunnar Tveit og Morgan Fjelde.

Varamedlem:

Bente Rolfsnes, Jan Frøysland

Fellesskap: Vi fikk utdelt et ark med mange spørsmål tilhørende «Opp, Inn og UT» og skulle plukke
ut totalt ett spørsmål som vi opplevde «traff» og dele dette. Vi sa noe om hvorfor akkurat dette pkt talte
til oss. Etterpå hadde vi en utdypende samtale rundt noen av de utplukkede utsagnene.
Fellesskapsdelen ble avsluttet med bønn
Orienteringer:
Økonomi Det ser ut som regnskap viser samsvar med budsjett
Kurs for nytt menighetsråd 13/10 kl 18-2130 på Høle samfunnshus
Konferansen «Fremtidens kirke» 31/8-1/9 m Evalueringsrapport. Det var ca 110 tilstede og
rapporten til ByMenigheten-Sandes fikk stor oppmerksomhet.
Orientering fra stab
- Kjekt å ha Monica Straume i staben!
- Det har vært innbrudd i sommer
- vi er tilbudt kontorfellesskap med fellesrådet og Sandnes kirke i sentrum
- det arbeides videre for å skaffe hjelp til det administrative arbeidet
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Trosopplæringsmidler
Bispedømmerådet har behandlet vårt avslag om trosopplæringsmidler og har kommet
med forslag til løsning:
Bispedømmerådet har mottatt uttalelse fra menighetsrådet i Bymenigheten (datert 28/52009) som sier

at Bymenigheten på prinsippielt grunnlag ikke ønsker å motta noen overføringer i
forbindelse med trosopplæringsreformen i Sandnes prosti, men i stedet drive
trosopplæringsarbeidet på innsamlede midler.
Bispedømmerådet vedtok på sitt møte 19.juni 2009 følgende i saken:
"Med hensyn til tildelingen til Bymenigheten Sandnes, utbetales ikke midler før
bispedømmerådet har hatt en ny runde med menigheten med sikte på en avklaring av
menighetens trosopplæringsengasjement. Det er viktig for bispedømmerådet at også
Bymenigheten Sandnes forholder seg til satsingen på trosopplæring i Den norske kirke."
Bispedømmerådet vil på dette grunnlag foreslå følgende modell for
trosopplæringsarbeidet i Bymenigheten Sandnes:
1. Bymenigheten Sandnes må i tråd med forslag til ny plan for trosopplæring i Den
norske kirke (med forbehold om Kirkemøtets behandling av denne i november 2009),
utarbeide lokal plan for trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år i menigheten.
Planen må utarbeides innenfor de rammer som er gitt av Kirkemøtet. Menighetsrådet
i Bymenigheten må sende inn sin vedtatte plan til biskopen for godkjenning senest
første halvdel av 2011.
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2. Bispedømmerådet tildeler ikke midler til trosopplæring til Bymenigheten.
Bymenigheten fritas derfor for å rapportere på regnskap og aktivitet.
3. Bispedømmerådet vil legge til rette for kompetansehevende tiltak (herunder kurs om
ny plan for trosopplæring i Den norske kirke, avholdes våren 2010, og andre
regionale trosopplæringssamlinger),og vil bistå menigheten med kirkefaglig
kompetanse når det gjelder utvikling av lokal plan for trosopplæring og andre
utfordringer av faglig karakter.
4. Bymenigheten må legge til rette for at ansatte deltar i veiledning og på kurs i
gjennomføringsfasen i trosopplæringsreformen. Bispedømmerådet ber
menighetsrådet i Bymenigheten Sandnes melde tilbake om dette er en modell som
menigheten kan gå inn for.
Vedtak
Pkt 1 OK
Pkt 2 OK
Pkt 3 OK
Pkt 4 Vi ønsker ikke å gå inn i en modell hvor det er mye obligatorisk veiledning og
kursing, men ønsker å kunne delta på det som vi finner tjenelig.
Morgan bringer dette videre
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MR valg kl 1230-14 søndag 13.september
Fredag ettermiddag får vi vite om det er forhåndsstemmer hos oss.
Tor, Jan Ragnhild og Ove møter kl 10 søndag for å gjøre klar stemmelokalene. 3 stk skal
sitte ved bordene for å krysse av ved stemming.
Ragnhild gir informasjon om valget like etter gudstjenesten og bistår også viss det skulle
være behov for hjelp ved endringer av listen eller andre utfordringer ved stemmingen.
Bente blir med på opptellingen etter at Sarepta er stengt.
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Eventuelt
Forespørsel fra misjonsutvalget om å gi en prosjektor i gave til en av menighetene i
Brasil som har fått nytt kirkebygg
Vedtak: Vi gir en prosjektor i tjenlig utgave/standard
Familieverkstedet MRs styrerepresentant: Runar er nåværende menighetsrds
representant i styret. Han sitter inntil nytt MR er konstituert og har fått tatt en
avgjørelse.

Neste møte 29/9 blir med både gammelt og nytt menighetsråd.
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