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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Morgan Fjelde 

Tid: onsdag 29.mai 2012 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Morgan Fjelde(prest), Oddbjørn Folde(leder), Sigbjørn Hjorthaug, Kari Sinnes, Vigdis 

Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent) 

Forfall: Reidun Aalstad og Hans Lie 

Fellesskap, med deling av «hvordan vi har det akkurat nå». Bønn med og for hverandre. 

Orienteringssaker: 
1.Morgan orienterte om konfirmant gudstjenesten. Bare positive tilbakemeldinger. Noe å huske til 

neste år: Parkeringsvakter, lydansvarlig og egne krefter i lovsangs team. Til høsten er det påmeldt ca 

30 nye konfirmanter.  

2. Det har blitt gjennomført samtale med de aller fleste gruppe- og celleledere. Positive inntrykk og at 

80% er «på hugget». 

3. Godhet Ganddal, Alt er klart til helgens arrangement.  

Sak 

18/2012   

Referat fra møte 02.05.2012. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak  

05/2012 

43/2011 

Forts.  

NaMu og Bymenigheten. 

Velkomstmiddag for nye i menigheten. Cellegruppe til Reidun og Kari har tatt ansvar for 

dette.  Frekvens: To ganger pr semester. Sted: Menighetshuset i Lundegeilen etter 

gudstjenesten. Invitasjonskort utarbeides.(Morgan) 

Alpha kurs: Vigdis tar ansvar for den praktiske delen. Det ble besluttet å spørre Bård Bakke 

om å lede undervisningsdelen. Bør ha et planleggingsmøte i løpt av juni. 

Videre samtalte vi om hvordan vi kan bli bedre på å utnytte mulighetene i en samtale. 

Hvordan være tilgjengelig for «Guds tale»?  

 Sak 

19/2012 
 

Datoer og sted for høstens MR. 
21/8- Reidun, 18/9 – Finn, 16/10 – Kari, 13/11 – Sigbjørn og 11/12 – Oddbjørn. 

Samling Holmavatn: 24-25 august. 

Sak 

20/2012 

  

Regnskap 1.kv 2012. 
Givertjeneste viser nedgang på ca 50’. Varierer mye fra måned til måned. Vi må følge nøye 

med på at nedgangen ikke forsterker seg.  

Kostnadsstyringen virker grei og det er ikke planlagt større investeringer eller kostnadsbruk 

videre i 2.kv.  

Sak  

21/2012 

«Nytt Fadervår»  

MR går inn for at siste oversettelse tas i bruk fra høsten. «Vår Far» blir da innledningen. Må 

bruke storskjerm for å lette overgang. 

 

 

Event. 

 

 

Morgan orienterte om en sak unntatt offentlighet. 

Neste møte tirsdag 21. august 2012 kl 19.00 hos Reidun. 
 


