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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Finn 

Tid: Tirsdag 18. februar 2014 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari 

Sinnes, Hans Lie og Finn Stangeland (referent). 

 Prost Ludvig Bjerkreim var med fra 19.00 -20.20. 

Forfall: Eirik Thorsen(vara) 

Vi startet med at Vidar siterte dagens ord fra 2.Mos.3.5 og bønn for dagens samling. Matpausen ble 

lagt til kl 20.30 og en gjennomgang av ”Hånd-regelen.” 

Orienteringssaker (fra AU):  

1. Foreløpig bare Vidar som er påmeldt Dawn-konferanse. Andre vurderer mulighet. 

2. Neste MR sammen med menighetsutvalget for Smeaheia. Se ”Samtale med prosten” 

nedenfor. 

3. Byggkommite v/ Gunnar Tveit ønsker klargjøring av mandat. 

4. Utvikling av barne- og ungdomsarbeidet med samarbeid mellom Anne Marie og Ariane.  

Sak 

11/2014   

Referat fra møte 28.01.2014. 

Referatene ble godkjent uten endringer. 

Sak 

12/2014 

 
 

Gudstjenesteordning. 

Vi fortsetter prosessen med gudstjenesteordningen i tett og godt samarbeid med prosten. 

Dette må være ferdig til oktober. Oddbjørn og Vidar sørger for fremdriften i dette. 

 Sak 

06/2014 

 forts. 
  

Årsmøtet 12.3 – 19.30 – 21.30 

Vil bli avholdt onsdag 12/3 på Salem. Bruker samme form på årsrapport som i fjor. Vidar 

sender ut maler for årsrapport fra de forskjellige avdelinger/grupper og samordner disse. 

Områder som vil bli vektlagt denne kvelden er: Bygg – ønsker og realiteter. Oppfølging 

visitas i Gand. Vår tilstedeværelse i Ganddal og mulige konsekvenser for ulike valg. 

Gudstjenesteordning. Dette vil være punkter for å diskutere i grupper. 

Kari, Reidun og Vigdis sørger for forfriskninger. Alle møter 19.00 . 

Sak 

08/2014 
forts   

 

 

Regnskap 2014 

Finn hadde sendt ut siste oversikt i forkant. Etter en del opprydding siden sist ser vi ut til å 

komme i pluss med ca 160.000. Da må vi ha i mente sparte lønnsutgifter ifm vakanse og 

redusert kostnad som følge av ”gamle feil”. All grunn til å ”forbedre” givertjenesten i 2014. 

Oddbjørn snakker videre med Bård Bakke om det trengs spesielle ressurser. 

Samtale 

med        

prosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Innledning av L.B. som trakk noen historiske linjer om BM mandat og berettigelse.  

- Søknad om utskillelse av Ganddal Menighet som eget sokn er ute på høring. Håp om at dette 

kan være i orden tidlig 2016. Håp om at dette kan utløse økonomiske midler til ny kirke i 

Sørbø/Hove området. 

- Etter visitas i Gand ønsker Biskop at samtalene mellom BM og GM skal fortsette. Det er 

ønske om at prosten leder dette, med en deltaker fra bispekontoret, to fra GM og to fra BM. 

- Smeaheia er fortsatt et område som trenger innsats for å bygge kristent fellesskap. 

- Ungdomsarbeid i Sandnes sentrum skal rettes inn mot aldersgruppen i videregående skole. 

- Befolkningsveksten i området Sørbø-Hove tilsier at kirken må være offensivt tilstede. 

- Sikre BM videre eksistens via Bispedømmerådet overfor Kirkemøte. Vi har mange 

støttespillere lokalt. 

- Brev fra LB om konfirmasjonsarbeidet for 2014/15. Konfirmasjonsgudstjeneste i Sandnes 

kirke våren -15. Flere felles samlinger mellom konfirmanter i BM og GM. Informasjonsmøter 

overfor foreldre hver for seg.  
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- Det er mest naturlig å nytte disse tre kirker på rundgang: Gand – Bogafjell – Sandnes. 

- ønske fra BM om at prosten besøker oss til høsten. 

Event. 

 

 Ingen saker. 

Neste ordinære møte tirsdag 18. mars 2014 kl 19.00 – 22.00 i Lundegeilen. Vidar har ansvar for mat. 
 


