Referat fra menighetsmøte
Dato:

22.september 2015

Sted;

Underetasjen i Baptistkirken

Klokkeslett:

19.00

Til stede:

37 personer

Møteleder:

Jarle Øygarden

Underskrift av protokollen: Ragnhild Grønseth og Vidar Bergsland

Samlingen ble innledet med noen vitnesbyrd og bønn. Harald Dønnestad ledet denne
sekvensen. Etterpå hadde vi en «fokusøkt»: Omsorg som varemerke (Del II). Pastor Vidar
Bergsland innledet til samtale rundt bordene.
Sak 16/15
Referat. Referatet foreligger ikke i møtet. Vi regner referatet som godkjent –
det var ingen «store» saker på møtet i juni.
Sak 17/15
Økonomi v/ kasserer. Vi ligger ca. 23.000 over budsjett. Det har vært en god
sommer! Vi har tjent bra på utleie; nesten 200.000 så langt! Utgiftene er under kontroll. Selv
strømutgiftene er litt lavere enn budsjettert.
Sak 18/15
Nytt fra Omsorgsgruppa v/Ragnhild Aasheim. Dette er en undergruppe av
Tjenesteutvalget. Gruppa består av pastor og minst 3 menighetsmedlemmer. I øyeblikket har
gruppa knyttet til seg flere personer; hele 12! Gruppa hadde møte i går og ble enige om at
omsorg må bli en livsstil i hele menigheten.
Sak 19/15
Høstprogrammet v/Harald, Vidar, Gabriel, Reidun, Birgit og Simen Vidar
orienterer om fellessamlingen allerede kommende helg – både lørdag og søndag.
Simen forteller om bønn og lovsangsweekend første helg i høstferien. Menigheten
oppfordres til å være med å be, for bønnerommet skal betjenes et døgn.
Vidar sier litt om «bibeltime» onsdag om 8 dager(30.09.). 18. november blir det en liknende
kveld.
«Hallo, venn» blir i år arrangert både i Tabernaklet og hos oss! Dette er menighetenes svar
på «Halloween» 31. oktober Birgit spør folk i menigheten vår om å være med!
»GLS» v/Gabriel. Dette er en stor ledersamling han anbefaler. Påmelding til Harald.
Advent: Birgit har snakket med Servicebyen, og de ønsker en julekrybbe i byen de 3
lørdagene før jul. Mål: Markere julens budskap i byen – sammen med andre menigheter.
Adventskvelden blir i år 1. desember. Meld fra til Reidun om dere kan ta med gevinster. Tenk
litt ekstra på gevinster til barn.
Kurs på Langesund Bad(«Nådegaver og livsglede»).Dato: 27.11. og 28.11.

Sak 20/15
Ansettelse av ny Tid – for – Gud – arbeider? v/Harald. Saken gjelder Miriam
Trovi. Styret for ungdommen i kirka har skrevet et brev til menigheten der de ber om at
Miriam ansettes i 50% fra 1.11. Totalkostnaden for menigheten i perioden fram til juni vil
være ca. 25.000 inkl. deltakelse på et par leirer. Summen blir ikke større fordi det er «Ung
baptist»/NBUF som er arbeidsgiver. Roy Arild Jensen har forfattet brevet på vegne av
ungdommen. Han sier Miriam vil kunne gjøre en god jobb med særlig de unge jentene i
kirka. I tillegg vil denne jobben være utviklende for Miriam også. Birgit håper Miriam også
kan jobbe litt med de yngste – hvis hun tilsettes. Menighetsmøtet gir sin enstemmige
tilslutning til at hun ansettes fra 01.11.15
Sak 21/15
Høringssaker 1) Endring av tid for gudstjenesten fra 10.30 til 11.00. Thor
Grønseth sier at han som møtevert av og til erfarer at folk kommer ca.11.00 fordi de tror
møtet begynner da. Noen møter begynner allerede 11.00(konfirmasjon, 1.juledag,
1.påskedag osv.) En kort meningsutveksling viste at svært mange nå ønsket å prøve kl.11.00.
Saken sendes over til Tjenesteutvalget til endelig vedtak, men det store flertallet i
menighetsmøtet ønsket endring – i første omgang som en prøveordning fra 01.01.16 ‐ og
muligens i hele 2016.
Høringssak 2) Avisannonser. Skal vi krympe annonsene; vi betaler ca. 70.000 i året for dette.
Ragnhild Grønseth og andre mener vi fortsatt må ha annonse. Noen mener annonsene tvert
imot bør bli mer utfyllende – ikke mindre. Ulike meninger i menighetsmøtet, men ingen
argumenterte for å kutte ut annonser helt.
Sak 22/15

Nytt fra Eiendomsutvalget. Saken utgikk.

Sak 23/15

Eventuelt.

a) Gave til syriske flyktninger. Vi samler inn en gave kommende søndag. Pengene går til
EBFs arbeid blant syriske flyktninger i bl.a. Libanon. Denne gaven blir i stedet for
vanlig kollekt. Kjetil Fjelldalen foreslo at det burde være en innsamling til flyktninger
en gang i måneden.
b) Tekst og bilder til hjemmesida. Jan har hatt dette ansvaret, men han trenger flere
som kan være med – særlig til å ta bilder. Hvem kan hjelpe??
c) Program på papir – alle har ikke pc! Tjenesteutvalget sørger for at det blir tatt en
utskrift som legges i kirkesalen. Utvalget bes også vurdere å sørge for at det utgis et 2
– 3 måneders program…
d) Telefonliste v/Reidun. Alle må være flinkere til å melde fra endringer på e – post,
adresser og telefonnummer.

Vidar Bergsland

Ragnhild Grønseth

Odd Kløverød, referent

