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:
Til stede:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Onsdag 3.september 2008 kl 19:30-22:00

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Tor Flugsrud, Morgan Fjelde og
Gøran Byberg
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes – ny fast referent
Jan Frøysland
Forfall:
Gunnar Tveit, Trond Straume
Fellesskap: Delerunde om erfaringer fra vårt kristenliv denne sommeren. Bønn for hverandre.
Takk til Jan for utført tjeneste som møtereferent.
Orienteringer
 Innspill og svar etter samlingen på Holmavatn
 Info fra stab
Sak
50/08

Ungdomsarbeidet – vurdere videre arbeid ifm Oasen
Bakgrunn:
Salem har valgt å trekke seg fra samarbeidet med ByMenigheten - Sandnes og Ebeneser
om Oasen. Salem vil starte opp et eget arbeid med samlingskvelder
(cellegruppe/huskirkelignende kvelder) om fredagen. På lørdagen drives det et
ungdomsarbeid i Ganddalen området i regi av Familiekirken.
Drøftinger: Hvilke konsekvenser vil det gi ByMenigheten - Sandnes at det blir et
samarbeid med kun én annen menighet?
Vedtak:
Vi fortsetter samarbeidet med Ebeneser om Oasen, samtidig som vi på sikt ønsker å være
en menighet for byen og vil ha arbeid andre steder for ungdom.

Sak
51/08

Naturlig menighetsutvikling (NaMu)
Bakgrunn:
Vår veileder Ommund Rolfsen ønsker et møte (på telefon) med representanter fra
Bymenigheten - Sandnes. Vi ser at han har mye og tilføre menigheten. Han var tilstede på
et møte i menighetsrådet, men fungerte mest som observatør. Vi trenger mer tid til å
snakke med ham.
Vedtak:
Menighetsrådet har en egen kveld med Ommund Rolfsen (ekstra i forhold til oppsatt
møteplan). Møtet blir 5.november. Ove og Morgan har et telefonmøte med han på
forhånd. Planlagt MR-møte flyttes til 8.oktober
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Sak
52/08

Økonomi/givertjeneste/ budsjett
Orientering:
•

Givertall fra juni og juli. August-tallene er klare først i midten av september. Det
arbeides med å få i gang en tjenestegruppe som har givertjeneste som fokus og
som kan tilrettelegge dette arbeidet på en god måte. Noen er blitt spurt om å være
med uten at det har lykkes å danne tjenestegruppen. Personlig utfordring gir
erfaringsmessig gevinst og engasjement for menigheten. Det arbeides videre med
å danne en ny tjenestegruppe.

•

Morgan har bedt de forskjellige tjenestegruppene sette opp budsjettforslag for sin
gruppe for 2009

Vedtak:
Givertjenesten er bønneemne for MR i tiden fremover.
Gøran sender ut en liste med navn på mennesker i menigheten som kan være aktuelle å
utfordre til Giver-tjenestegruppen. Medlemmene i MR tar utfordringen og ringer.
Sak
53/08

Evaluering av cellegruppeledersamling på Holmavatn
Bakgrunn/drøftinger:
Ulike tanker er formidlet etter samlingen vi hadde på Holmavatn. Tilbakemelding om at
det ble for lite program på fredagen, og viktigheten av å skille enhet og enighet.
Vi delte våre opplevelser og tanker om ledersamlingen. Vi har notert oss innspill, hva vi
var fornøyd med og hva som er forbedringspotensial.
Vedtak:
Neste ledersamling for cellegruppeledere og menighetsråd blir 23-24.januar 2009 på
Holmavatn.

Sak
54/08

Innhold i Gøran sin stilling
Bakgrunn:
Gøran sin tjenestebeskrivelse innholder ordlyden ”prosjektprest”, samt hovedmålet om
”Utvikle menighetens nye satsningsområder”.
Vedtak:
35 % av stillingen brukes til arbeidet med nettverksmenigheter i Bymenigheten-Sandnes..
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Sak
55/08

Fest for alle frivillige
Bakgrunn:
Det ble arrangert fest for de frivillige i Bymenigheten - Sandnes i fjor høst. Dette var et
arrangement som skulle uttrykke takknemlighet til alle frivillige som er med i arbeidet i
menigheten. Oppsummeringen som ble gjort i etterkant avdekket ønske om å en holde en
ny fest og eventuelt endre dag fra en vanlig ukedag til en fredag.
Frivilliges innsats kan aldri overvurderes og MR ønsker å verdsette innsatsen med en fest
også denne høsten.
Vedtak:
Menighetsråd og stab ønsker å arrangere fest for friville torsdag 6.november og starter
planleggingen av denne

Sak
56/08

Bankterminal for Sarepta bokhandel – kan denne også benyttes til offer?
Bakgrunn:
Bymenigheten-Sandnes skaffer seg en bankterminal med chip til Sarepta bokhandel. En
mobil bankterminal kan også brukes til offer. I en tid hvor færre og færre går med
kontanter, ser vi på en bankterminal som et redskap for å gjøre det enklere for folk å gi.
Vedtak:
Bymenigheten-Sandnes ønsker å tilby mulighet for å benytte bankterminal i forbindelse
med ofring.

Sak
57/08

Evaluering av ordning med arbeidsutvalg (AU), valg av nytt medlem for 1 år
Bakgrunn:
Ordningen med et eget AU skulle evalueres etter det første halvåret. Menighetsrådets
leder og Bymenigheten – Sandnes hovedprest har fast sete i AU, tredje personen er valgt
av menighetsrådet. Evt nytt medlem til AU må velges blant menighetsrådet sine
medlemmer.
Drøftinger: MR er fornøyd med ordningen. Mandatet justeres til mer håndterbart.
Vedtak:
Ragnhild fortsetter som rådets medlem i AU. Nytt AU fungerer i 1 år.

Sak
58/08

Eventuelt
• Opprette styre for ”Heilt-konge” produksjon
Det er ikke aktuelt ennå å starte sammensetning av et styre for produksjonen. Mulig
medlem ble foreslått og notert.

Neste ordinære møte: tirsdag 23.september 2008
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