
���������	��
�
������

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. 
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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  

 
Sted: På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal 
Tid: Tirsdag 06. februar 2007 kl 19:30-22:00 
Forfall: Tor Flugsrud 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, 

Gøran Byberg (prest), Morgan Fjelde (prest) 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
 
 
REFERAT: 
 
Sak 
05/07 

Status og orientering 
- Årsrapport fremlegges på Menighetsmøte/årsmøte tirsdag 27. mars 
- Videre arbeid med stillinger, ansvar, roller og beskrivelser. En arbeidsgruppe jobber videre 

med dette, og presenterer dette for menighetsrådet på et senere tidspunkt. 
- Menighetsrådsmøtet den 20. mars blir flyttet 22. mars? 
 

  
Sak 
06/07 

Synliggjøring og inspirasjon av frivillige 
 
Bakgrunn: 
Vi ønsker å markere at vi setter pris på og ser våre mange frivillige. 
 
Vedtak: 
Menigheten ønsker å oppfordre våre medlemmer til å delta på: 
- "Barneleder 07", 23 - 24 mars. Over 20 organisasjoner/nettverk samarbeider om 

konferansen som vil berøre viktige aspekter ved det barnearbeidet du driver eller drømmer 
om å drive. Barnearbeidet - det beste i barnas liv! Med fokus på å gi Jesus til barna.  

- "Arts Conference 2007" i Willow Creek, USA, 13. – 15. juni. For de som bruker sine gaver 
i menigheten innenfor lovsang, musikk, drama, regi, produksjon, teknikk, multimedia, lyd, 
lys, video/film, dans, o.l. 

- "The Leadership Summit 2007" i Norge. For de som ønsker en fornyet visjon, å utvikle sine 
evner, og inspirasjon i livet som kristne ledere. 

- "A2" i Willow Creek, USA, 24. – 26. oktober. Oppmuntring og opplæring for menigheter 
og menighetsledere som ønsker å tenke strategi for å vinne mennesker for Kristus. 

 
Menighetsrådet ønsker at deltakerne skal få oppfølging i etterkant av kurs og konferanser.  
 
Menighetsrådet ønsker å lage en "frivillighetsfest", der de frivillige blir synliggjort, "feiret" og 
takket for deres verdifulle innsats. (Ansvar: menighetsrådet.). 

  
Sak 
07/07 

Ansatte, støtte til verktøy 
 
Bakgrunn:  
Menigheten må holde sine ansatte med nødvendige verktøy som PC m/nødvendige programmer 
og mobiltelefon. Noen ansatte benytter sitt eget utstyr. Noen ansatte ønsker å kjøpe utstyr med 
større kapasitet / funksjon enn det som anses nødvendig for arbeidet. Menighetsrådet ønsker 
derfor å legge rammer for anskaffelse av slikt utstyr. 



���������	��
�
������

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. 

ByMenigheten - Sandnes 
Postboks 3046, 4392 Sandnes Tlf. 51 60 55 70                   E-post:  post@bymenigheten-sandnes.no 

2

 
Vedtak: 
PC støttes med inntil kr 10.000 og mobiltelefon med inntil kr 3.000, maks. hvert tredje år. 
Beløpet er eksklusivt programvare. Menighetsrådets intensjon er å skape en fleksibel IT-
ordning for de ansatte i staben. Det forutsettes at praksis gjennomføres i tråd med 
skattemyndighetene. 

  
Sak 
08/07 

Klynger - hva gjør vi? 
 
Bakgrunn:  
Vi har ennå ikke fått til dette med klynger. Dette kan skyldes mange ting. Vi ønsker å drøfte 
veien videre for klyngene, for invitasjonskultur og evangelisering. 
Spørsmål til drøfting: 
- Skal vi stoppe opp litt med klynger og gå en ekstra runde for å skape en invitasjonskultur? 
- Kan vi skape et lederteam ("klyngementorer"?) som kan støtte, lede og inspirere 

klyngeledere? 
- Finne ut hvilke klynger som ønsker å fortsette og hvilke som vil stoppe litt opp og 

"restrukturere" 
- Oppfrisking av ideen bak klyngene, bakgrunn, hensikt og visjon (visjoner lekker...) 
- Ta inn noe klyngestoff i menighetskurset ("grunnkurset") 
- Gå ut med avklaringer 
- Bør vi finne ut mer om hvem det er vi skal nå? Folk i Sandnes - hva gjør de, hva er de 

opptatt av, hvordan kommer vi i kontakt med dem? Hvordan finner vi ut mer om "byen 
vår"? 

 
Vedtak: 
Menighetsrådet ønsker å bruke våren til å arbeide med klyngekonseptet i ByMenigheten. En 
klargjøring av klynge-strategien blir presentert til høsten. Menighetsrådet oppfordrer til å 
opprettholde fungerende klynger gjennom denne perioden. Saken følges opp på neste 
menighetsrådsmøte 27. februar. 

  
Sak 
09/07 

Intern evaluering - spørreundersøkelse blant celleledere 
 
Bakgrunn: 
Den interne evalueringsgruppen vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant cellelederne. 
Menighetsrådet inviteres til å komme med forslag til spørsmål de ønsker å få svar på i denne 
sammenhengen - med utgangspunkt i hvordan menighetsrådet tenker styringsprosesser og 
realisering av visjonen. 
 
Vedtak: 
De enkelte medlemmene i menighetsrådet sender forslag til spørsmål til Ove Eldøy, som 
overleverer alle innspill til evalueringsgruppen. 

  
 
Neste ordinære møte: Tirsdag 27. februar 2007 kl 19.30 
 
 
Folkvord 06. februar 2007 
Trond Straume, vikarierende sekretær 


