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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 

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  
Sted: Menighetskontoret 
Tid: Torsdag 15.november 2007 kl 19:30-22:00 
Forfall:  
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor 

Flugsrud og Morgan Fjelde (hovedprest) 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland 
  
Innledning: Fellesskap, bibel og bønn ved alle i menighetsrådet. Menighetsrådet delte bibelord, tanker 
og erfaringer i forhold til sitt ståsted som kristen.   
                      

Sak 
42/07 

Arbeidsgruppe/business utvalg 
Bakgrunn  
Vi har snart vært menighetsråd i to av de fire årene vi skal lede denne menigheten 
sammen. 
Arbeidsutvalget har tenkt litt over hvordan vi arbeider og ser at vi ofte styrer ut fra 
omstendighetene. I tillegg går mye tid med til saker og detaljer som kanskje kunne vært 
delegert til andre. 
Vi har et ønske om at menighetsrådet skal kunne arbeide mer overordnet og langsiktig, 
sette mål og tegne et bilde av hvordan vi ønsker menigheten ser ut om fem år. 
Ut fra bildet som tegnes kan vi så finne ut hva som skal til for å komme dit. Denne 
prosessen skal få lov å ta noe tid. Vi ønsker at valg vi gjør skal være trosbaserte og vi vil 
be over avgjørelser og tanker mellom møtene for at Gud skal få tale inn i prosessen. 
Vi ønsker å starte denne prosessen nå. 
For å få dette til, må menighetsrådet delegere en del saker til et arbeidsutvalg ("business-
gruppe"), slik at menighetsrådet kan bruke mer tid på langsiktig tenkning. I tillegg kan 
staben få utvidede fullmakter i den daglige driften. 
Noen eksempler på saker (basert på tidligere referat) som kan delegeres til 
arbeidsgruppen kan være: budsjett, oppfølging av 10 % konto, regler for forebygging og 
beredskap relatert til overgrep, støtte til PC og utstyr, innkjøp av bibelleseplaner, støtte 
til barnekoret, søknad om støtte til menighetsplanting i Norge, støtte til DAWN, osv. 
Eksempler på området som inngår i menighetsrådets prosess: Naturlig 
menighetsutvikling, utrustende lederskap, veien videre, visjonen, menighetsplanting, 
gudstjenester, satelitter, klynger, cellegrupper, behov ansatte/frivillige, barnearbeid, 
unge, Oasen, musikk, tjenester, kulturhusets plass i strategien, osv. 
 
Vedtak: Det etableres en ”business” arbeidsgruppe som får delegert saker fra 
menighetsrådet bestående av Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø og en av prestene. 
Etter sommerferien 2008 evalueres arbeidsgruppen mhp. arbeidsform, antall personer 
osv.     

Sak 
43/07 

Misjonsutvalg 
Bakgrunn: I sak 33/07 drøftet menighetsrådet om det skulle etableres et misjonsutvalg 
som ser på misjonsprosjekt generelt og ytremisjonsprosjekt spesielt. Misjonsutvalgets 
oppgave blir å fordele offeret i gudstjenestene til menigheten, misjonsprosjekt som 
misjonsutvalget ønsker å støtte og lokale menigheter/prosjekt. 
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Vedtak: Misjonsutvalget etableres og setter opp liste hvem som skal få offeret i 
gudstjenestene etter følgende fordelingsnøkkel: 50 %= menigheten, 40 % = 
misjons/organisasjoner og 10 % er lokalt diakonalt (% av antall gudstjenester)    

 Status og orientering: Fast innslag fra stab. Orienteringen var vedlagt 
møteinnkallingen. Menighetsrådet brukte ikke tid på dette i møtet. 
Her er kortversjonen av det som stod i orienteringen fra Morgan: Samtaler med 
cellegruppeledere. To temaserier til våren, en om Kollosserbrevet og en om Abraham. 
Stab jobber med årshjul sammen med Nike Consult. Gøran har permisjon i november. 
Vellykket lysfest som alternativ til Halloween.  
Fra Andre`: Stort arrangement i Sørbø hallen med ca 300 ungdommer til stede. 
Weekend tur til Alsvik med torsdagsklubben 26-28 okt. Sølvi Thorsen har overtatt som 
leder for S-klubben.  

44/07 Fokus - Bymenigheten år 2012. 
Bakgrunn: Vi har et ønske om at menighetsrådet skal kunne arbeide mer overordnet og 
langsiktig, sette mål og tegne et bilde av hvordan vi ønsker menigheten ser ut om fem år. 
Ut fra bildet som tegnes kan vi så finne ut hva som skal til for å komme dit. Denne 
prosessen skal få lov å ta noe tid. Vi ønsker at valg vi gjør skal være trosbaserte og vi vil 
be over avgjørelser og tanker mellom møtene for at Gud skal få tale inn i prosessen. 
Vi ønsker å starte denne prosessen nå. 
 
Drøfting: Menighetsrådsmedlemmene ble utfordret på hvordan de tror menigheten ser ut 
i 2012. Noen av tankene som kom frem var: Gudstjenester flere steder i byen, en 
menighet med ”lav terskel” og som viser omsorg for andre, en menighet som er tydelig, 
en menighet som er et redskap for Gud og når nye mennesker, en menighet med flatt 
hierarki og gudstjenester som gir styrke til kristenlivet.     

  

 
 
Neste ordinære møte:13.desember 
Innledningsord: Deg 
Enkle forfriskninger: Trond 
 
Ganddal, 18.november 2007 
Jan Frøysland 
 


