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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret-Lundegeilen 18. 

Tid: Onsdag 20. mai 2015 kl 19:00-22:10 

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

Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg(vara) og Finn Stangeland (referent). 

Forfall: Hans Lie og Vigdis Norheim. 

 

Til åpning delte Vidar tanker fra boka «Kjære Martha» om såkalte «motivasjonsfristelser» i 
tjenesten.  
Reidun hadde sørget for meget gode rundstykker og frukt, sammen med kaffe og 
mineralvann.  Samtidig delte vi ”her og nå tilstand” for den enkelte.  
 
Vi avsluttet med bønn for menigheten, våre medarbeider og for hverandre. 
 

Orienteringssaker (fra AU):  

1. Vidar orienterte om Godhet Ganddal. Foreløpig mottatt 18 oppdrag, men det ventes flere. Øvrig 
program er i rute.  

2. Ungdomsarbeider. Oda og Ida er forespurt og har takket ja til 15% stilling hver med hovedansvar for 
DiG arbeidet. 
 

Sak 

23/2015   

Referat fra møte 14.04.2015. 

 Endringsforslag er innarbeidet og sendt ut og referatet godkjent. 

Sak 

18/2015 
 Forts. 

 

Sak 

24/2015 

 

 

 

Sak 

25/2015 
 

 

Veivalg for fremtidig kirkeordning. 

Vårt svar ble sendt på fredag med vår profil på svarene. 

 

Økonomi. 

Finn kunne fortelle at givertjenesten for april også lå over vårt mål på 125’ pr mnd. Dermed 

er givertjenesten bedre enn budsjett. Ellers er det god kontroll på kostnadene og bra likviditet. 

Dette må vi formidle til menigheten på søndag. 

 

Forepørsel om forestillingen ”Kvinner i Bibelen” 

 Opplegget i seg selv kan virke bra, men vi tror valg av Høyland Kirke som ”scene” er feil 

plass. Blir det flyttet til eks. Bogafjell kirke eller Sandnes Kirke har AU mandat til å vurdere 

om vi skal være medarrangør. 

Sak 

26/2015 

 

 

 
 Sak 

27/2015 

Ungdomsleder seminar. 
BMS har leid Holmavatn 11-12 sept. Vi ønsker å arrangere et seminar for våre 
ungdomsledere (ca 20). Monica og Kristian er positive til å arrangere en slik samling. 
Kostnadene dekkes av DIG-fond med inntil 20.000. 
 
Strategiarbeidet 
Ove Eldøy, som leder dette, orienterte om hvor langt arbeidet var kommet. Det gjenstår 
fortsatt noen dybdeintervju. Disse forventes klar før sommeren. Så langt er det bare 
positive opplevelser i svarmengden. Dette vil gi gode innspill til veivalg framover. 

Sak 

28/2015 

 

 

Forslag program høsten 2015 

Vidar la fram forslag til program og fikk tilslutning fra MR. Det vil bli løpende oppdatert og 

endret ved behov utover sommeren. 
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Sak 

29/2015 

 

 

 

 

 

 
Sak 

30/2015 

 

Valgsøndag nytt MR.   

Nåværende MR er valgstyre for vårt valg. Dette  avholdes søndag 13. september etter 

gudstjenesten. Nominasjonskomiteen avsluttet sitt arbeid ved utgangen av april og la fram en 

liste på 6 kandidater. Dette tilfredsstiller ikke minstekravet på 6 kandidater pluss 5 

vararepresentanter. Derfor åpnes det for supplerende nominasjon. Det betyr at kandidater kan 

foreslås helt fram til valgdagen. Informasjon ligger på våre nettsider og kunngjøres også på 

Gudstjenesten 2. Pinsedag.  

 

Det viser seg vanskelig å få til et felles opplegg med en påskjønnelse for staben etter en travel 

vår. MR godkjenner derfor kjøp av gavekort pålydende kr 500 til hver. Oddbjørn/Reidun 

utfører dette.  

Eventu

elt 

Ingen saker. 

   

 

Siste møte før ferien blir onsdag 17. juni 2015 kl 19.00 – 22.00 hjemme hos Vidar, Olabakken 17.  


