Referat
Menighetsrådsmøte
Metodistkirken på Sotra
Tid: 14.8.18 kl. 19.30 – 21.30
Sted: Eirik Sjøstrøm, Flotevegen 16, Øygarden
Tilstede: Eirik Sjøstrøm, Sissel Flølo, Eli-Anne Skoge, Øystein Barmen-Johnsen, Tom G. Johnsen, Roar
Barmen-Fløisand, Vetle Karlsen Eide
Referent: Vetle
_________________________________________
Kort andakt ved Eirik
_________________________________________

1. Gjennomgang av brev fra tilsynsprest Ingull Grefslie.
- 21. – 23. september ‘18: Steg-konferanse i Oslo
- 9. november ‘18: Veier til frigjøring – en konferanse om 12 trinn til livsmot og håp
Vedtak:
Informasjon tatt til orientering

2. Menighetstur til Sætervika 31.8 – 2.9.18
• Roar, Eli-Anne, Sissel og Tom G. planlegger turen og har mye spennende i erme
• Turen er åpen for alle.
• Øystein tar i mot betaling i forkant, på turen eller i etterkant eks. VIPPS.
• Tom G. har laget en flott brosjyre som er distribuert på gudstjenester og Myldremandager
Vedtak:
Informasjon tatt til orientering

3. Viktige datoer/ hendelser mm høst 2018
• Oppstart Myldredagen 10. september 2018
• HalloVenn i Ågotneshallen 31.oktober 2018
• Gudstjeneste-listen er sendt ut på mail
Vedtak:
Informasjon tatt til orientering

4. Rapport Myldremandag
• Få ledere skaper utfordringer denne høsten
• Myldremandagen er et godt sted å knytte kontakter til familier på Sotra/ Øygarden
• Viktig spørsmål å stille seg:
- Hvorfor har vi Myldremandag?
- Hvilke resultater ønsker vi å oppnå?
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•
•
•
•

- Hva vil vi med menigheten? Hvilken plass har Myldremandagen i dette bildet?
Det pleier å komme 60 – 70 deltakere (barn og voksne)
Mange deltakere er svært takknemlige for tiltaket: godt bare å komme og slappe av
Positivt at ledere er gode på å se hvilke oppgaver som løses
Viktig å be for Myldremandag og be om nye medarbeidere

Vedtak:
Informasjon tatt til orientering

5. Kjerneteam - en modell for engasjerte medarbeidere?
• Roar og Øistein tok menighetsrådsmøtet med på en tanke-reise: bør kjerneteam
gjeninnføres? Er det noe ved dette konseptet som kan revitalisere engasjement fra flere i
menigheten?
•

Kjennetegn ved kjerneteam: nettverk for dedikerte medarbeidere i Metodistkirken på Sotra
med fokus på undervisning og praktisk opplæring.

•

Er tiden kommet for å relanserer dette konseptet? Dersom det skal vekkes til live er det viktig
å finne ut hva hovedtanken i dette er? Tom G. sjekker ut dette med pastor Dag Martin
Østevold i Centralkirken menighet, Bergen.

•

Det ble samtalt om dette. Kan et menighetsmøte kan være et første skritt i en prosess?
Kanskje det skal snakkes videre om dette i menighetsrådet? Skal det lages en undersøkelse?
Det synes også å være et behov for arenaer hvor tanker kan deles.

•

Viktig spørsmål å stille:
- Hva er Metodistkirken på Sotra viktig for? Hva er viktig for Metodistkirken på Sotra?
- Hvem er Metodistkirken på Sotra viktig for? Hvem er viktig for Metodistkirken på Sotra?

Vedtak:
• Tom G Johnsen sjekker ut innholdet i kjerneteam med Dag Martin
• Tom G Johnsen sjekker ut hva som ligger bak ønsket om relansering av kjerneteam
• Menighetsrådet skal ha strategiarbeid jevnlig som tema på sine møter

6. Møteplan høsten 2018
Vedtak:
11. september kl. 20.00 – 21.30 hos Roar. Vetle forfall. Særskilt sak: Smågrupper
2. oktober kl. 20.00 – 21.30 hos Sissel.
6. november kl. 20.00 – 21.30 hos Eli-Anne. Åsvegen 70 (Møvik)
4. desember kl. 20.00 – 21.30 hos Øistein.

7. Eventuelt
1. Viktig å huske på disse faste sakene til sakslisten på menighetsrådsmøtet:
• Strategi
• Årshjul
• Myldremandag
• Økonomirapport
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