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
Onsdag 6.mai 2009 kl 19:00-22:15

Medlemmer:
Varamedlemmer.:
Forfall:

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Gunnar Tveit, Trond Straume,
Morgan Fjelde og Gøran Byberg
Bente Rolfsnes, Jan Frøysland
Tor Flugsrud

Fellesskap: Felles bibelleseplan var denne gangen 1.Kor kap 11 og 12 + 1 kapittel av Bill Hybels
Hvordan holde evangelisering levende om misjonal livsstil .
Vi brukte 1 time til å søke Gud og be sammen. Utgangspunktet for meditasjonsbønnen var teksten i
Luk 7, 36-50.
Misjonsutvalget var invitert til å gi en nærmere forklaring på formålet med turen til Brasil. Vidar
Bakke og Bård Bakke var tilstede under denne saken
Sak
29/09

Misjonsutvalget planlegger tur til Brasil del 2
Bymenighetens misjonsprosjekt i Brasil omhandler en toveis relasjonskontakt og
utveksling av erfaringer. Menighetene i Brasil setter pris på forbønn og menneskelig
kontakt i stedet for penger. Dette er bakgrunnen for misjonsutvalgets forslag om å ta
noen utvalgsmedlemmer med på besøkstur til menighetene i Brasil.
Uttdrag av tilsendt forslag:
Formål med turen:

1) Knytte nærmere bånd til Brasil og misjonsarbeidet ByMenigheten støtter, jf.
informasjonsformidling begge veier.
2) Konkretisere de neste steg i avtalesamarbeidet med ledere for NMS,
misjonsbevegelsen
Missão Zero og våre vennskapsmenigheter.
3) Bidra med noe erfaringsdeling og undervisning på den "mobile bibelskolen" i "vårt"
misjonsområde.
Dato: Avreise søndag 11.10. Retur mandag 19. eller tirsdag 20.10.
Medlemmene i misjonsutvalget gir av sin ferie/arbeidstid til reisen.
Vidar/Bård:
Menigheten Missão Zero har ikke så mye behov for penger, de ønsker å klare seg selv
ved å finansiere mest mulig av sitt eget arbeid og sine egne arbeidere. Det de derimot har
behov for er støtte i form av fellesskap, de trenger noen å være sammen med og ha
kontakt med. De trenger kontakt med solide kristne ledere som deler sine erfaringer.
Menigheten er god/sterk på det som fremkommer som våre svake sider i NaMu. Det kan
derfor forsvares at en ønsker å bruke penger på å sende folk fra oss til Brasil for å gi dem
fellesskap/inspirere i stedet for å pøse på med penger. Våre utsendinger kan ta med seg
lærdom fra prosjektmenighetene hjem til Bymenigheten. Likeledes ser en for seg at
prosjektet finansierer reise for folk fra menighetene i Brasil som ønsker å besøke oss.
Dette er en annerledes måte å tenke misjon på og utvalget trenger hjelp/tips til å
synliggjøre prosjektet og skape engasjement i menigheten. Et forslag er å bruke
gudstjenestene og videreføre derfra inn i cellegruppene.

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no

1

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.

Diskusjon
Saken ble belyst fra forskjellige sider og hovedessensen var at dette er en ny, spennende
måte å tenke misjon på. En ser og at utradisjonell måte å drive misjonsarbeid på vil kreve
et tydelig og godt informasjonsarbeid inn mot menigheten for å skape engasjement. Det
er gjort forpliktende avtale om Brasil prosjektet og dets innhold.
Repetisjon: Menighetsrådet gav 14.oktober 2008 sin støtte til prosjektplanen som også
inneholdt en 3 års aktivitetsplan. Turen som nå diskuteres ble det da gitt tilslutning til
Vedtak:
1. Menighetsrådet er positive til turen og at den gjennomføres iht intensjonen. Vi
ønsker ikke å styre hvem som reiser men henstiller til at misjonsutvalget velger
utsendinger i forhold til hva de skal bidra med i Brasil og hvordan reisens
opphold skal formidles til menigheten etter hjemkomst.
Vedtatt 6 mot 1 stemme
2. Denne turen finansieres ved egenandel, restbeløpet dekkes av misjonskonto og
driftskonto (50/50)
3. Misjonsutvalget og stab lager en kommunikasjonsplan innen utgangen av juni.

Sak
37/09

Misjonal livsstil - et fokusområde
Med kapittelet av Bill Hybels Hvordan holde evangelisering levende som bakteppe
delte vi tanker om hva vi fikk ut av det vi hadde lest.
Vi utrustes av Ånden, vi misjonerer på forskjellige stadier og får forskjellig
utrustning etter hva vi trenger. Viktig å ta til oss av Guds ord vi ser da lettere
de mulighetene Jesus gir oss og hører lettere hans stemme
Åndens tilskyndelse daglig love Gud mitt samarbeid og være villig til å følge
hans ledelse. Forutsetningen for å kunne lytte til Guds stemme er nær relasjon i
bønn og Bibel
Være bevisst Åndens nærvær bønn om at Gud bruker situasjonen
Bevissthet om hva det handler om, en livsstil ikke bare søndagskristen. Finne
ut hvordan en hele tiden kan være i den bevisstheten
Ting kan ta lang tid, holde ut kontakten med mennesker, lytte til Ånden. Søke
Gud i bønn og bibellesing. Gud er kraftens kilde.
Være bevisst pålogget kontakten med Gud slik at vi hører Åndens ja og
nei
Utsendelse Gud har et hjerte som blør for de som ikke kjenner ham. Våre
hjerter må også blø for andre, vi må oppdage Guds hjerte
Videre arbeid blir å finne ut hvordan vi skal inspirere og spre dette i menigheten.
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Sak
38/09

NaMu syklusen engasjert trosliv
Vi delte ett pkt fra våre notater fra praktiske skritt for engasjert trosliv . Notatene
samles i et felles dokument
Vedtak:
Alle sender sine notater til Morgan og Ove innen fredag.

Sak
39/09

Økonomi og ansettelser
Saken utsettes til neste møte pga nye opplysninger

Sak
40/09

Søknader ungdomspastor
Vedtak:
Begge søkere innkalles til intervju. For å inkludere vår samarbeidspartner i
ungdomsarbeidet på Oasen får også Kjell Høie (seksjonsleder for u-arbeid Ebeneser)
mulighet til å være med på intervjuet
I tillegg blir Jan eller Gøran med på intervjuet

Sak
41/09

10 års jubileum
Det er i høst 10 år siden vi startet opp med gudstjenester i ByMenigheten-Sandnes. Dette
er verdt en markering.
Vedtak:
Vi arrangerer en stor jubileumsgudstjeneste med ekstra sang, musikk og deltakelse jmf 5
års jubileum. Vi ønsker en feiring av det gode som ligger bak, men og å skape
engasjement og eierfølelse av det som ligger foran. Vi må bruke media og andre
informasjonskanaler for å fremme dette.

Sak
42/09

Eventuelt
Menighetsrådsleder har fått invitasjon til å være med på avlutningsgudstjenesten i
anledning biskop Ernst Baaslands avgang. Leder representerer Bymenigheten.

Orienteringer:
Status fra nominasjonskomiteen: arbeidet fortsetter, en håper på å kunne fylle listen
Kort fra ECPN samlingen: et godt og inspirerende kurs
Neste møte:

Tirsdag 26.mai - kl 19

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no

3

