ByMenigheten - Sandnes
Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET
Sted:
Tid:

Menighetskontoret
Tirsdag 9. mars 2010 kl 19:00-22

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes, Atle Straume og
Morgan Fjelde.
Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Vi leste Ap.gj.8,4 som en innledning til samtale og bønn.
Orienteringer:
•

Orientering fra Generalforsamlingen i Familieverkstedet v/Atle. Atle er valgt til leder i styret for

•

Familieverkstedet. Videre satses det for fullt mht salg av Show-it DVD.
Runar Landro er vår nye lokale NAMU veileder.

Sak
Satellitt og nettverks-tenkning i ByMenigheten
14/2010 Strategi, eierskap og økonomi for nettverket. Viktig og vanskelig drøfting
Kanskje må vi se på dette på en helt ny måte? Hvor vidt er det mulig å spre "BM-DNA" i
nettverket? Er en kraftig forenkling nødvendig?

BMS har fått godkjent et konsept for drift og ansettelse (giverbasert menighet). Dette
nybrottsarbeidet gjør det mulig å danne små menigheter rundt omkring.
Menigheten er nå midt i en satsing. Drøftingene viser at vi begynner å komme på en felles
plattform for å komme i mål. Det er behov for forenkling.
Modell: Nettverk- hjelpe andre. Tanken om «Ressurssenter» kan være lettest å gripe fatt i.
Vedtak:
Mange innspill og gode drøftinger gjør at vi ser behov for å ha et ekstra møte med kun denne
saken. Vi fortsetter arbeidet 16.mars kl 18-22
Sak
ECPN nettverket
15/2010 Morgan orienterte fra samlingen i Stavanger, drøftingene og arbeidet med handlingsplan.
Forslag til handlingsplan ble gjennomgått. Videre beslutninger henger sammen med det
utvidede arbeidet vi gjør mht satellitt og nettverk den 16.mars. Denne saken fortsetter i neste
møte.
Sak
Ettåring
13/2010 Videreføring fra forrige møte.
Det kan bli mulig å få tak i en ettåring fra høsten 2010. Salem ønsker å dele en
ettåring med BMS. Dersom utgiftene til ettåring deles mellom Salem og Bymenigheten vil
dette utgjøre kr 25000 pr halvår + en hybel/leilighet.
Drøftinger viste uenighet om hva vi ønsker å oppnå med bruken av ettåring.
Avstemming: 4 stemte for bruk av ettåring og 3 stemmer mot
Vedtak:
BMS ønsker å dele ettåring med Salem fra høsten 2010
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Sak
Sluttrapport fra intern evalueringsgruppe
16/2010 68% av de forespurte er med i 1 eller flere tjenestegrupper.
Motivasjon for videre arbeid i BMS?
Kvinner: 82% (Liten & Middels grad)
Menn: 59% (God grad)
Fra rapporten.... Tre ting å merke seg:
• Halvparten har ikke invitert noen til gudstjeneste siste 3 år
• Svært få tar initiativ til å bli kjent med nye fjes i BMS
• Over halvparten har på en eller annen måte invitert ikke-troende for å kunne bli bedre
kjent.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering. Utvalgte punkter har behov for å bli belyst og videresendes til
cellegruppelederne som tema i cellegruppeopplegget.
Sak
Besøk av lederteam fra vennskaps-menigheter i Brasil
17/2010 Misjons-utvalget ønsker Menighetsrådets tilslutning til at vi planlegger et besøk av ledere fra
vennskaps-menighetene i august 2010. Vi tenker oss minst én leder, fortrinnsvis
pastor/misjonær fra hver av de fire vennskaps-menighetene. Det har vært uformell kontakt
med menighetene om dette, og de er svært interessert i å få dette til. Besøket skal ha et tredelt
siktemål:
1) Vi ønsker å lære av deres erfaringer. De deltar på vår ledersamling i august og minst
én gudstjeneste der de gis betydelig plass.
2) Vi ønsker at de skal lære mer om oss og vår menighet og bygge gode relasjoner til
enkeltmennesker, bl.a håper vi de kan spres på vertsfamilier i menigheten/ inviteres hjem til
folk.
3) Vi ønsker at en misjonsreise skal bidra til å styrke samholdet lederne imellom. Disse
fire unge menighetene er relativt små og sårbare. De trenger hverandre, men fysisk distanse
og for liten tid sammen, gjør at de strever mye hver for seg. Å bli nødt til å fungere sammen i
en annen kontekst kan fungere som teambuilding og gi dem en viktig fellesopplevelse.
Nærmere programopplegg må vi komme tilbake til. Det kan bli aktuelt å samarbeide med
andre menigheter som har Brasil-fokus i vårt distrikt, men ByMenigheten må regne med å ta
det økonomiske ansvaret for en slik reise. MR må derfor ta stilling til om vi skal prioritere
dette innenfor misjons-budsjettet . Vi kan legge inn en symbolsk egenandel for
menighetene/deltakerne, men i praksis må vi ta ansvar for økonomien. En reise for 4-5 ledere
vil koste mellom 50- 60.000 kr.
Vedtak:
MR gir Misjons-utvalget klarsignal til å invitere 4-5 ledere fra våre vennskaps-menigheter til
Norge i inntil 2 uker i august 2010 og i samarbeid med stab planlegge reise og detaljer i
programopplegget for tiden i Norge. Reisen for deltakerne finansieres over misjonsbudsjettet.
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Sak
18/2010

Eventuelt
• Første vararepresentant (Sigbjørn) har pga jobb problemer med å møte når møtedagen
legges til tirsdager. Vårens møteplan er det vanskelig å endre på. Morgan skal se på
høstens oppsett og se om det er mulig å endre til onsdager i stedet.
• Dialogkafé – dette ser spennende ut og MR oppfordres til å melde seg på
• Mentor-samling: Mente at neste ledersamling må ha større lederforkus. Det er
dessuten utfordrende å få tett nok dialog mellom cellegruppeledere og MR. Det er
ønskelig at godkjent MR-referat sendes ut til cellegruppelederne. Bente legger til
rette for det ved å skrive referatet som en pdf-fil.

Neste møte tirsdag 16. mars kl 18-22 – OBS- oppfølging av sak 14/2010
Neste ordinære møte onsdag 7.april kl 19
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