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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET kombinert møte/juleavslutning 
Sted: Peking Cousine House 
Tid: Tirsdag 16.desember 2008 kl 19:30-22:00 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Trond Straume, Gunnar Tveit, 

Morgan Fjelde, Gøran Byberg 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland   

Fellesskap: Vi fortalte om 3 personer som per i dag ikke har noen menighetstilknytning og som vi ber 
for. Vi hadde lest Joh.1,1-18 på forhånd og delte med hverandre hva som hadde berørt oss i teksten og 
vår erfaring med tilsendt bønneark.   

Orientering: 
Fremdrift for plan Cellegruppene 2012

 

40 dager i bønn for barna - Det dreier seg både om bønn for barna, lederne og rekruttering av 
ledere. Oppstart av dette er 11. januar, og vil inneholde meil, vitnesbyrd, fordeling av 
bønneemner, fokus i gudstjenester og inspirasjonsfest 
NaMu, videre plan og oppfølging 
Status i vårt Sola-prosjekt   

Sak 
78/08  

Budsjett 2009  

Vedtak:  

Fremlagt budsjett for 2009 godkjennes. 

Sak 
79/08 
(AU)  

Økonomisk støtte gitt  

Penger gitt fra 5 % konto (10 % konto delt på misjonsprosjekt og menighetsplanting) 

Vedtak: 

Bymenigheten gir Jåttå Menighet kr 25 000 i oppstartsgave. Vi er åpne for å gi 
ytterligere støtte dersom vi får tilbakemelding om et eventuelt behov til en 
konkret utfordring 
Bymenigheten gir en gave på kr 10 000 til ny kirke på Frøyland og Orstad 
Bymenigheten sponser hver deltaker på konferansen Bedre sammen 14-
15.mars 2009 med kr 500. Det betyr en egenandel fra kr 200 og oppover 
avhengig av hvilket tidspunkt en melder seg på konferansen. 
Vi dekker utgiftene til taler på kvinneweekend 13-15.mars 2009. Vi ønsker 
også å gi økonomisk støtte til personer som eventuelt ikke kan delta pga 
prisen. Støtte blir gitt ut fra behov. 
Menighetens 5 % konto er ganske stor, vi ønsker en mer proaktiv holdning i 
forvaltningen av denne kontoen. Det innhentes opplysninger fra NMS og 
DAWN Norge om 2 menighetsplantinger som de ser for seg kan trenge støtte 
av økonomisk art fra Bymenigheten. 
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Sak 
80/08  

Våre satsingsområder 
Ut fra tidligere diskusjoner i menighetsrådet settes det opp fem områdene der 
Bymenigheten skal ha sitt "sylskarpe fokus"! Vi vil i tiden fremover jobbe med 
begrepene for å skape setninger mm som kan uttrykke disse områdene på en god måte.  

Vedtak: 

Følgende fem satsningsområder er utgangspunkt for videre arbeid: 
1. Gudstjeneste - en feiring av en annen dimensjon 
2. Cellegrupper 
3. Misjonal livsstil lokalt og globalt - mission possible 
4. Den oppvoksende generasjonen  
5. Satellittmenighet 

Tiltaksliste utarbeides på ledersamlingen på Holmavatn 23-24 januar i ulike 
gruppearbeid. Ut fra dette gruppearbeidet finner en 5 tiltak som ligger innenfor de 5 
satsningsområdene. 

81/08 Eventuelt 
Bruken av 5 % kontoen  Overføres som sak til første møtet i 2009   

Neste møte:  Tirsdag 13.januar 2009  


