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:
Menighetskontoret
Tid:
Tirsdag 14.oktober 2008 kl 19:30-22:00
Til stede:
Medlemmer:
Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Trond Straume, Gunnar Tveit, Morgan Fjelde
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland
Forfall:

Runar Thorsen, Tor Flugsrud og Gøran Byberg

Fellesskap: Vi delte erfaringer fra vårt kristenliv.

Orienteringssaker (lesesaker)
- Samarbeidet om Oasen
- Oppfølging av aksjoner fra Menighetsråd og Arbeidsutvalg
- Bymenighetens NaMu plan for Engasjert trosliv
- Referater fra stabsmøter
- Ove deltar på ledermøte i Stavanger Bispedømme
Orienteringssak:
- Orientering om framdrift Evaluering av sak U.off.

Sak
63/08
(AU)

Møteplan AU og MR vår 2009
AU: 6/1, 27/1,17/2, 17/3, 31/3, 28/4, 19/5, 9/6
MR: 13/1, 23-24/1 Fellessamling på Holmavatn, 4/2, 13-14/2 Nasjonal satsing NaMu,
4/3, 24/3, 14/4, 6/5, 26/5, 16/6.
Vedtak:
Oppsatt møteplan vedtatt

Sak
64/08
(AU)

Global Leadership Summit
Bakgrunn:

økonomisk bidrag

Willow Creek Norge som arrangerer Global Leadership Summit (GLS) i Norge, har et
ønske om å kunne bidra til dyktiggjøring av ledere både i etablerte menigheter og nyere
menigheter. Fjorårets arrangement gikk med underskudd.
Vedtak:
ByMenigheten Sandnes sponser årets GLS med kr 15 000 som tas fra 5 % kontoen til
menighetsplanting.
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Sak
65/08
(AU)

Gudstjenestedatoer våren 2009
Bakgrunn:
Det er vedtatt av MR at gudstjenestefrekvensen i 2009 skal innebære gudstjenester hver
søndag. Disse fordeles på gudstjenester på Bydelshus, kulturhus (familiesatsing),
cellegruppegudstjenester og evt andre gudstjenestesteder. Det tas imidlertid hensyn til
oppstart etter nyttår og skolens vinterferie. Siste gudstjeneste før sommeren blir 21/6
Vedtak:
Oppsatt gudstjenesteplan vedtatt. Rogaland Kultursenter blir alternativt gudstjenestested
de datoene som Bydelshuset eventuelt er opptatt.

Sak
66/08

Cellegruppene 2012
Bakgrunn:
B2012 er et arbeid som krever bevisst planlegging og oppfølging for at vi skal komme dit
vi opplever vi skal innen 2012. MR arbeider videre med å lage handlingsplan med strategi
og mål for cellegrupper, ledere og medledere.
På telefonmøte 13/10 m/ Ommund Rolfsen ble det foreslått følgende måte å arbeide på:
1. MR kaster frem ideer som skal omgjøres til strategi og tiltak i en handlingsplan
2. Noen av oss må arbeide videre for å systematisere ideene og lage forslag til tiltak
3. Bearbeidet forslag bringes tilbake til MR for drøfting og vedtak og for å få
eierskap til planen
4. Gjennomføring av planen. Krever oppfølging og plandeling av ansvar mellom
stab/MR
Drøftinger:
Menighetens historie viser at noe fungerer og noe fungerer ikke. Ideene
som kastes frem, og som skal iverksettes må ha et eierskap. Ansvaret for
de forskjellige aksjonspunktene bør fordeles på MR-representantene i
samarbeid med staben, slik at MR ansvarliggjøres som enhet og klarer å
gjøre en god oppfølging i etterkant.
En idé kan være at MR deler antall cellegrupper mellom seg. MRrepresentant og mentor besøker cellegruppen (ca 15min) for å komme i
dialog og høre hva cellegruppen har av forventninger til det å være i
cellegruppe, deling, nye inn i gruppa osv
Hvordan få med ikke troende inn i gruppa? Hva skal vi snakke om?
Hvordan skal vi få dem til å trives? Hvordan skal en slik gruppe se ut?
Erfaringer med cellegruppedeling. Viktig at gruppeleder og medleder
forbereder/planlegger hvordan deling skal skje. Dette kan hindre sårbar
deling og kan bidra til å bevare gode relasjoner i stedet for å skape sårhet.
Være aktive etter gudstjenesten, ta kontakt med de forskjellige i
menigheten og invitere til å være med i cellegruppe
ByMenigheten, en annerledes menighet tiltak som settes i verk er
hjelpemidler for menigheten til å nå visjonen. Viktig med god
kommunikasjon slik at alle skjønner hva som skjer og hvorfor.
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Vedtak:
Det arbeides videre med strategiplan for cellegruppene etter modell skissert på
telefonmøtet.
Dokumentet legges ut på en delt ressurs. Hver og en har ansvar for å gå inn og eventuelt
tilføye kommentarer og tillegg
Sak
67/08
(AU)

Evaluering av Rogaland Kultursenter som gudstjenestested
Det foretas evaluering etter at alle 4 høstens gudstjenester er avholdt

Sak
68/08
(AU)

Status Regler for forebygging og håndtering av seksuelle overgrep
Ragnhild orienterte om arbeidsgruppens fremdrift

Sak
69/08

Forslag fra Misjonsutvalget
Bakgrunn:
Ved utgangen av 2008 avsluttes samarbeidet med Shalom prosjektet. Arild og Landis
Bakke kommer til Sandnes i løpet av høsten og det vil bli brukt tid på dem i
gudstjenestesammenheng.
Misjonsutvalget ønsker en sterkere profilering på gudstjenestene i form av bilder og
forbønn
Utvalget jobber med å starte opp et samarbeidsprosjekt med NMS og menigheter i Brasil
til våren.
Vedtak:
Menighetsrådet støtter foreløpige prosjektplaner.

Sak
70/08

Eventuelt
Inngangsbillett på gudstjeneste

prinsipiell drøfting

Drøftinger:
Er inngangbillett, eventuelt pris på denne avgjørende for om vi har et arrangement med
god kvalitet? Kan vi ta inngangbillett når vi arrangerer gudstjeneste?
Kvaliteten på de arrangement vi produserer, avhenger ikke om vi tar inngangsbillett eller
ei. Vi tar ikke betaling på arrangement vi definerer som gudstjeneste
Vedtak:
Den nye familieproduksjonen vår defineres innad i menigheten som en gudstjeneste.
Menighetsråder er av den oppfatning at det ikke skal tas inngangbillett på gudstjenester

Neste møte:
Onsdag 5.november kl 1930
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