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:
Onsdag 4.mars 2009 kl 19:30-22:15
Til stede:
Medlemmer:
Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Trond Straume og Morgan Fjelde
Varamedlemmer.: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland
Forfall:
Tor Flugsrud, Gunnar Tveit
Fellesskap: Felles bibelleseplan var denne gangen 1. Kor, 5 og 6. Vi delte erfaringer fra vårt
kristenliv, forunderlig hvordan ting kan legge seg til rette og situasjoner åpne opp for gode samtaler
når vi er obs på å bruke stundene Gud gir oss i hverdagen. Cellegrupper erfarer at folk uten bevisst tro
blir med i grupper. Det erfares at bønn virker og at bønn åpner opp for samtale. Jesus virker!
Delerunden ble avsluttet med bønn.

Orientering, skriftlig tilsendt:
Referat fra første møte valgteamet 12/2-09 (sammendrag m/tidslinjer)
Til stede: Bente Rolfsnes, Ragnhild Øvrebø, Ove Eldøy og Morgan Fjelde
Vi ønsker å oppfordre Menighetsrådet til å fortsette med 6 representanter, på
grunn av fordeling av kjønn og livssituasjon
Det er et nasjonalt mål om 40 % kjønnsfordeling, og at det står minst 2 representanter under 30
år.
Dersom det kommer opp alternative lister må dette være lister med et fullt antall kandidater på
listen.
Valgteamet anbefaler at listen inneholder 15 personer - minimum 11 personer.
Tidslinje/"lokal informasjonsplan" for menighetsrådsvalg ByMenigheten - Sandnes:
17 februar - møte på bispedømmenivå ang valget
8 mars - Informasjonsmøte om valget i etterkant av gudstjenesten - Ansv: Ragnhild og Gøran
Begynnelsen mars - møte nominasjonskomité - Ansv: Bente
Midten av mars - medlemsmail ang valg, nominasjonskomité mm - Ansv: Morgan
Mars - forslag til bispedømmeråd og Kirkemøte
15 mai - kandidatliste må være levert
Mai/juni - fastsette tid og sted for valget
Juni - Kunngjøring av tid og sted for valget
Aug - Nominasjonskomiteen sine forslag til kandidater presenteres på gudstjeneste.
1 september - ha på plass folk til å telle stemmer og som skal være tilstede i valglokalene
- ha på plass manntall, stemmesedler og nødvendig utstyr
13 september - valget
13 september - gjøre valget kjent på websiden og i en medlemsmail
Søknad fra Jåttåvågen menighet om støtte til utstyr
Jåttå menighet søker om kr 20 000 ekstra til diverse utstyr. Søknad fra Jåttå er blitt innvilget av
Daglig Leder og leder i MR.
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Sak
08/09
AU

Den oppvoksende generasjon

del 2

Vi fortsatte drøftingen fra forrige møte og har nå tatt noen strategiske valg ut i fra 4
diskusjonspunkter som AU hadde forberedt i forbindelse med denne saken:
1. Outsourcing / samarbeid. Modeller for ungdomsarbeid i andre bydeler? Sentrum?
2. Aktivitet kontra disippelgjøring
3. Fortsatt samarbeid med Oasen?
4. Barn
Pkt 1,2 og 4 strekker seg mot Bymenigheten 2012, mens pkt 3 er en nå-situasjon. Vi
ønsker at vår menighet skal være et godt sted å være fra man er et lite barn til moden
voksen et livsløp.
Pkt 4 Barn er fremdeles et drøftingspunkt for å finne en god løsning for de minste barna
og lederne. Pr i dag gjøres det mye godt arbeid for barna som vi kan være stolte av.
Bymenigheten ønsker å ha et kontinuerlig tilbud til barn hvor hovedfokuset i arbeidet
konsentreres om søndagen når familien og storfellesskapet er samlet. Vi vil arbeide for at
hele menigheten dvs alle voksne aldersgrupper på en eller annen måte blir engasjert i
misjon blant barn. Det er viktig å ha et godt arbeid for og med barna. Lederne trenger å
blir sett, hørt og oppmuntret.
Vi ønsker at vår menighet på en god måte skal bidra til at den oppvoksende generasjon
kjenner Jesus og vil følge Ham.
Vedtak:
1. Primærmodellen er å ha eget barne- og ungdomsarbeid. Vi er en menighet for
hele Sandnes og i hele Sandnes og vil derfor legge til rette for og oppmuntre til
at arbeid for den oppvoksende generasjon kan startes der en bor enten alene eller
i samarbeid med geografisk menighet eller andre. Pr i dag er det i Ganddals
satellitten det er størst aktivitet men aktive i Bymenigheten driver arbeid for
den oppvoksende generasjon også i andre bydeler.
Vi ønsker ikke å outsource barne- og ungdomsarbeidet.
2. Vi vil at vårt arbeid blant barn og unge skal fremme disippelgjøring gjennom
aktivitet. Barn og unge skal på en god måte lære Jesus å kjenne. Fundamentet
ligger i menighetens visjon om at nye skal komme til tro og at alle skal bli ført
inn i et deltagende fellesskap der en vokser i tro og kjærlighet.
3. Vi fortsetter vårt samarbeid med Oasen
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Sak
17/09
AU

Ansettelser
Vi ønsker å starte arbeidet med den administrative stillingen i forhold til Fellesrådet.
Daglig Leder og økonomiansvarlig legger frem tall som viser hvorvidt dette lar seg gjøre
innenfor dagens givertjeneste
Det er også behov for noe lønnet hjelp til vasking av kontoret
Vedtak:
1. Vi starter aktivt med å finne kandidater til stillingen rettet mot ungdom.
2. Dersom økonomien tillater det, søker vi godkjenning av å øke stillingsmengden i
Bymenigheten til 3,3 årsverk. Deretter starter vi letingen etter en person til
administrativ stilling.
3. Frem mot høsten vil det arbeides med givertjeneste/økonomi slik at det kan legges
til rette for å opprette en stilling knyttet til barn
4. Vi ønsker å engasjere en ungdom 2 timer/uke til vasking av kontoret

Sak
18/09
AU

NaMu/ECPN og prioritering
Helgen 13-14 februar var første del av den nasjonale NaMU satsningen. 5 stk har
signaliserte at de ville være med på dette.
ECPN nettverket har lagt opp til jevnlige samlinger - den første i april, deretter
september. 3 stk fra vår menighet skal være med.
Vedtak:
MR støtter opp om NaMu og lager snarest 3 konkrete tiltak med gjennomføringsplan
basert på resultatet av siste NaMu undersøkelse.
Gøran + 1 fra MR + 1 fra Solaprosjektet blir med i ECPN prosjektet. Da vi ikke klarte å
finne MR representant tas dette opp igjen i neste møte

Sak
19/09

Årsmøte 2008
Dato for årsmøte settes til 1.april 2009 kl 19.30. Vi håper å kunne bruke Rogaland
Kultursenter. Daglig leder sender ut innkalling. Det settes i gang arbeid med å lage
årsmelding.

Sak
20/09
AU

Bispedømmerådsvalg lek kandidat
Forslagsfrist for lek kandidat til bispedømmerådsvalg er 1.april. AU hadde ett forlag til
kandidat til Bispedømmerådsvalget og oppfordret hver enkelt fra Menighetsrådet til å
komme med flere forslag. På grunn av manglende forslag på kandidater i møtet gjøres
det videre arbeidet i denne saken pr meil og resultat følger som vedtak i neste
møtereferat.

Sak
21/09
AU

Cellelderutvikling
Arbeidet fra Holmavatn må videreføres, både i forhold til cellegruppelederpakke og
menighetens forpliktelse i forhold til Cellegruppelederne (opplæring, oppmuntring og
mentor)
Vedtak:
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Gruppen som startet arbeidet tar dette et steg videre (Morgan, Ove og Bente).
Møtetidspunkt er satt til 17. mars kl 18.00 på kontoret
Sak
22/09

Eventuelt
Antall medlemmer/varamedlemmer som skal velges ved MR-valg 2009. Vi
fortsetter med 6 medlemmer i menighetsrådet, i tillegg må det velges 5
varamedlemmer
Orientering fra styremøte i Familiebedriften A/S og betaling av aksjekapital.
Runar orienterte kort fra styremøtet og bad samtidig om bekreftelse fra daglig
leder på innbetalt aksjekapital og lån. Daglig leder fremskaffer dette til styret.
Info fra fellesrådet. Trond orienterte fra møte i fellesrådet. Sandnes kirke har
behov for renovering og det er i den forbindelse nedsatt en arbeidsgruppe som
skal se på alternative løsninger for ny Sandnes kirke. Trond er fellesrådets
representant i denne gruppen.

Neste møte:

Tirsdag 24.mars 2009
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