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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Hans Lie 

Tid: tirsdag 06.februar 2012 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Reidun Aalstad, Kari Sinnes, Hans Lie, 

Sigbjørn Hjorthaug, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent) 

 

Fellesskap, med deling av «hvordan har jeg det, egentlig» og bønn for hverandre og bønnebegjær som 

ble lagt fram. 

Orienteringssaker: 
1 Godhet Ganddal. Morgan orienterte om status og forberedelsene. Alle menigheter i Ganddal er med 

og Dagbjørg Straume leder og drar prosjektet framover. 

2 Oddbjørn orientert om møte med Bill Hybels på Gardermoen. Lagt opp som en spørsmål og svar 

dag. Et budskap var å bruke lite tid på visjonen, men mye tid på status og hva vi kan gjøre videre. 

3 Morgan orienterte om henvendelse som vi har fått fra Normisjon angående mentor for 

menighetsplanting. 

Sak 

06/2012   

Referat fra møte 11.01.2012. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak 

04/2012 

 

Oppsummering og evaluering av Medarbeiderdag lørdag 4/2.  
Gode tilbakemeldinger fra deltakerne, men flere burde vært med. De to foredragene ga gode 

tips og innspill til videre satsing i BM. Vi stanset for følgende punkter: Gode 

tilbakemeldinger – Passe på at folk blir sett – 3 ting i lommen. Dette må evalueres av MR 

fortløpende. 

Sak  

05/2012 

43/2011 

Forts.  

NaMu og Bymenigheten. 

Vi arbeidet videre med bevisstgjøring på evangelisering og prøve å holde hverandre 

«ansvarlige». Fokus på cellesøndag-datoer i program. Tips til tiltak bak i nytt hefte.  

 

Sak 

07/2012 

  

Støtte til Bogafjell menighet ifm åpning av kirken. 

Vi vedtok å gi kr 15.000 fra vår konto for støtte til andre menigheter.  

Sak 

08/2012 

 

 Menighetsfest 14/4 kl 19.30. 
Vi prøver å finne et egnet og spennende lokale til festen. Dette offentliggjøres ikke da vi 

tenker å ha en bilrebus fram til målet. Morgan finner dette og konfransier til festen. 

Navneforslag ble lagt fram, foreløpig uoffisielle. På neste MR møter vi en time tidligere for å 

gå gjennom program og oppgaver. Spesielt invitert blir Gøran og frue slik at vi tar en 

skikkelig avskjed. 

Sak 

09/2012 

 

 

Event. 

 

 

Lokal grunnordning. 

Morgan jobber frem et forslag til lokal grunnordning som tas inn i Menighetsrådet før 
sommeren. 
  

Årsmøte for BM. 

Avholdes etter gudstjenesten 18/3 kl 12.30. Vanlige årsmøtesaker som Årsmelding(Oddbjørn) 

Regnskap(Finn/Morgan). Annen relevant info (Oddbjørn/Morgan) 

Neste møte tirsdag 06. mars 2012 kl 18.00 hos Oddbjørn. 
 


