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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Morgan 

Tid: Onsdag 07.mai 2013 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 

Vi startet med god suppe tilberedt av Lillian. Etter hvert delte vi status i vår hverdag i tiden fra forrige 

møte. Noen hadde ord til oppmuntring og noen løfter fra Bibelen. Bønn for aktuelle saker og for 

hverandre. 

Orienteringssaker: 
1. En fin konfirmasjonsgudstjeneste avviklet i Gand Kirke. Takk til personene som gjorde dette mulig. 

Sak 

21/2013   

Referat fra møte 16.04.2013. 

Referatet ble godkjent uten endringer. 

Sak 

22/2013   

Økonomi. 
Regnskapet er ajour pr 30.04 og viser et overskudd på ca 84’. Det meste av dette tilhører DiG. 

Kostnadene holdes innenfor budsjett ramme og givertjenesten mangler ca 10’ på fjorårets tall. 

Dette er hyggelig, men det er ganske mye etter budsjett. Vi vil ha ny fokus på økonomi ved 

Gudstjenesten 16/6 og Sigbjørn har ansvar for dette. 

 Sak 

10/2013 

 forts. 
  

Strategi og utvikling mot 2018. 

Morgan og Oddbjørn har påny hatt samtale med prosten i Sandnes og Rune Rasmussen. De 

utfordringer vi får trenger fortsatt avklaringer og dem det gjelder må også få si sin mening. 

Samtalene fortsetter neste uke og vil vare fram til sommeren i første omgang. Morgan 

oppdaterer arbeidsskjema som ligger i drop-boks. 

Sak 

16/2013 
forts. 

 

Sak 

23/2013 
   

Gruppestruktur. 
MR besluttet å ha en gruppe på tre som jobber fram forslag til dette. Morgan og Reidun er 

med fra MR. De knytter til seg nødvendige andre ressurser.  

 

Møtedatoer høsten 2013:  

MR: 20/8 (Oddbjørn) – 17/9 (Sigbjørn) – 15/10 (Kari) – 12/11 (Vigdis) – 10/12 (Hans) 

AU: Møtes onsdag før MR. 

Sak 

24/2013 

 
Sak 

25/2013 

 

 

 

 

 
Sak 

26/2013 

 

 

Ungdomsarbeider. 

Tage vil være ferdig med sin tjeneste hos oss 1. Juni og vi bør prøve å få på plass en ny til 

høsten. Aktuelle kandidat er kontaktet og vil sannsynlig bli avklart i løpet av måneden. 

 

Gudstjenester og fokus. 
Vi evaluerte/samtalte om våre Gudstjenester om det er rett spenning mellom invitasjon og 

utfordring. Responsbiten oppleves positiv, men være obs på at det som kommer fram ikke må 

sprike i alle retninger. Oppfordre til å bruke dette i mindre grupper også. Holde fram 3 i bønn, 

troshistorier, Unni’s sanger. Tema til høsten blir fra Apg.gj. 

 

Tanker etter ”exponential” 

Anne Marie, Morgan og Oddbjørn har vært på konferanse i Orlando. Samtidig fikk de 

anledning til å avlegge besøk i Willow Creek og delta på to Gudstjenester der. 

Tema i Orlando som vi tar med oss videre er:  
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1. Hva er det vi måler – hvilke parameter bruker vi. 

2. Det er disipler som gjør menighet og ikke menighet som gjør disipler… 

3. I didn’t see it – hva er det vi egentlig ser rundt oss, men som vi unnskylder oss med at 

vi ikke ser?  

Hvordan kan vi måle dette hos oss? Morgan utarbeider et spørreskjema til bruk i 

Gudstjenesten om visjonen til høsten. 

 

Event. 

 

Inspirasjon fra IMI. 

Sigbjørn hadde innspill om dette kunne utvikles mer. For tiden er Runar Landro vår mentor 

og vi holder på dette i 2013.  

Neste møte torsdag 11. Juni 2013 kl 19.00 – 22.00 hos Reidun.  
 


