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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Reidun Aalstad 

Tid: tirsdag 16.oktober 2012 kl 19:00-22:00 

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

Aalstad, Hans Lie, Vigdis Norheim (vara) og Finn Stangeland (referent) 

Forfall: ingen 

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

Orienteringssaker: 
MR 13/11 vil starte kl 18.00 slik at vi får forberede møte med biskop, Gand MR og Ganddalen MR. 

 

Sak 

33/2012   

Referat fra møte 12.09.2012. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak  

34/2012 

  

Familieverkstedet 

Styreleder har tatt kontakt med MR hva vår holdning til fremtidig drift av selskapet. Vi 

foreslår at vi administrerer lageret og selger ut så mye som mulig. Eventuelt overskudd deles 

etter eierandel. Aksjeselskapet foreslås avviklet etter gjeldende regler.  

 Sak 

35/2012 
 

 

Sak 

36/2012 

 

Sak 

37/2012 

 

Sak 

38/2012 

Menighetsfest 
Tidspunkt er satt til 11/01/13 kl 19.30 på et foreløpig hemmelig sted. Morgan avklarer leie. 

Samling på Bydelshuset og vi kjører samlet derfra kl 19.00. Oddbjørn tar kontakt med 

Skeiseid/Nordbø for program. 

Støtte til Signo 

Forslag fra Bente Rolfsnes, og vi støtter tiltaket med kr 15.000 fra vår 5% gavekonto. Morgan 

sørger for overføring av midler. 

Refleksjonsnotat 

Au gjennomfører undersøkelsen på vegne av MR.  

 

Valg leder MR. Oddbjørn har sagt seg villig å være leder også i 2013 og herved valgt 

enstemmig. 

Sak 

31/2012 

Forts. 

Sak 

26/2012 

 forts 

Middag for nye medlemmer og andre som vil vite mer om BM. 

Påmeldingene ble for få slik at første samling ble avlyst. Vi satser på flere personlige 

invitasjoner fram mot neste middag 25/11.  

Samtaler mellom Ganddalen menighet og Bymenigheten. 

Våre deltakere delte inntrykk og tanker omkring første samling med oss andre. En del 

misforståelser ble avklart. MR så på de to ulike alternativer som er kommet fram etter 

samtalene, og diskuterte fordeler og ulemper ved disse med utgangspunkt i de to «SWOT» 

skjemaene som var satt opp. 

Sak 

28/2012 

forts 

 

 

Sak 

32/2012 

forts 

Samling i BM 27/10 kl 10 - 15. 

Team fra IMI-kirken i Stavanger kommer. Vi vil bruke bydelshuset denne dagen og vil ha en 

åpen invitasjon til alle i menigheten som vil delta. Vigdis og Kari står for bespisningsopplegg. 

Reidun tar seg av å pynte border og ev. lokalet. Hele MR møter kl 08.30. for klargjøring av 

sal.  

NaMu.  
Vi drøftet videre de tanker som har vært levende etter siste møte med Runar Landro. Hvordan 

kan vi bygge overganger mellom unge og «gamle»? Hvordan kommer vi videre med vår 

frimodighet? Kan ungdommene lære oss om hvordan vi kan «henge ute» med mennesker på 

vår alder? Bruk av «bønnetunnel» og sangvalg i gudstjeneste. Utfordre Monika og Tage på 
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dette. Det er viktig å forklare menigheten hvorfor vi eventuelt gjør dette slik at alle skjønner 

hensikten. 

Event. 

 

 

Undervisningskvelder er nedprioritert til fordel for Alpha i vinter. Kan vi bruke en ny form 

på en samling i november? Ansvar: Morgan. 

Ungdomsarbeidet  

Det er utarbeidet et dokument av Thomas Thesen og Morgan som brukes som plattform for 

samarbeidet mellom Salem og BM om DIG. MR ønsker at lederne får til et «sunt» arbeid og 

at ansvarsforholdene er avklart. 

Neste møte tirsdag 13. november 2012 kl 18.00 i Gand kirke. 
 


