
METODISTKIRKEN I FLEKKEFJORD 

Referat fra menighetsråd torsdag 11. desember 2014 kl. 17.00 - 18.30 

Menighetsrådets 

medlemmer. 

Arve Misund (leder), Hanne Risvold, Svein Flikka, Erling Aagesen, Sigmund 

Kroslid, Jon Løvland, Gaute Grimsby, Andrea Kroslid  

Ikke tilstede: Jan Robert Madsen, Kjell Ståle Hamar, Ragnhild Sand 

 

Innledning: Arve Misund, Åpning med fokus på menighetsutvikling. Utgangspunkt i Heb. 13:2. 

Neste møte: Nytt MR.: 26. januar kl 19:00-21:00 

 

 

Sak 13/14: Innspill til personalkomiteen fra MR mht. bemanningsplanlegging etter at Åse Beate 

slutter våren 2015.            

BUR har hatt møte og satt opp deres behov framover. Det har og kommet skriftlig innspill fra pastor 

på hans syn på videre behov. 

 

Personalkomiteen har jobbet med denne saken de siste månedene, og situasjonen er meldt inn til 

kabinett. De kan pr dd. ikke si noe for neste år, avgjørelse vil trolig bli tatt i løpet av januar.  

 

Det ble i menighetsrådet sett på økonomi, behov og muligheter.  

Det er budsjettert med følgende for 2015: pastor i 60% stilling, Åse Beate 100%, sang og 

musikkledere 150%. I tillegg kommer rengjøring og vaktmester tjeneste.  

 

Dersom vi får ett tilbud om ungdomspastor fra kabinett, har vi mulighet til å takke ja eller nei. Evt. 

andre løsning på bemanningssituasjonen oppfordres det til å tenke videre på fram til det kommer et 

svar fra kabinett.  

 

Vedtak: Avventer tilbakemelding fra Kabinettet mht. eventuelt tilbud om ungdomspastor. Dersom 

det ikke er kommet noe avklarende svar innen utgangen av januar jobbes det aktivt videre med å 

finne andre løsninger. 

 

 

Sak 12/14: Deltakelse i menighetsnettverket Agenda 1 i regi av IMI-kirken(se vedlegg) 

 
Jon, Gaute, Arne og Arve har mulighet til å delta på samling i Stavanger i januar. Agenda 1 er en mulighet vi 

har fått som det er viktig å ivareta. Agenda 1 er mer enn arbeid med å utvikle grupper innad i 

kirken, det en er et tilbud om å være med i et læringsfellesskap med fokus på misjonalt arbeid – å nå 

andre. Tanker og ideer for menighetens videre utvikling fra samlingen i IMI-kirka jobbes det videre 

med i gruppen og presenteres for menighetsrådet. 

 

Metodistkirken sentralt har vært i kontakt med IMI-kirka for å få til et samarbeid om Agenda 1. 

 

For å få satsningen på grupper til å lykkes, trengs det et klart mandat fra menighetsrådet slik at det 

går tydelig frem at dette er en viktig del av menighetens arbeid fremover.  

 
Vedtak: MR innstiller positivt på arbeidet videre med Agenda 1. MR gir også full oppslutning om arbeidet 

som gjøres med å etablere livsnære grupper i menigheten. 
 

 

Sak 14/14: Deltakelse i Folkemøter 2016-komite 
Delta i komité: Minst 3 fra  hver menighet. 

Av erfaring har ikke det med storkomite fungerte så bra.  Det anbefales en person  fra hver menighet. Denne 

representanten representerer menigheten fullt ut. 

 



Vedtak: Menighetsrådet har besluttet å ta del i arrangementet. Representant fra menigheten velges på neste 

MR. 

 

 

Sak 15/14: Henvendelse fra Maggi Gjedrem ang. «Julegave som gir dobbel glede» 

 

Vedtak: Grunnet menighetens misjonsprosjekt til Nyanòmbe, takker vi nei til dette. 

 

 
ref: ak 


