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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Loftet, Menighetskontoret 
Tid: Onsdag 4.februar 2009 kl 19:30-22:15 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Tor Flugsrud, Gunnar Tveit 

Morgan Fjelde 
Varamedlemmer.: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland  
Forfall: Trond Straume  

Fellesskap: Vi hadde lest 1. Kor, 3 og 4 til dette møtet og delte tanker ang utfordringen med å leve i 
misjonal livsstil. Gud er kjærlighet og elsker dem rundt oss  hva ville han gjort i vårt sted? Det er Gud 
som gir vekst og det å ære Gud er kjernen i det vi gjør og driver med. Vi avsluttet med bønn for 
hverandre.    

MR møtene er offentlige og denne kvelden hadde vi en tilhører fra kl 20  

Orientering, skriftlig tilsendt: 
Kursinvitasjon ang kirkevalg 2009  
Kontorfellesskap  Ganddalen menighet er i ferd med å flytte inn i kontorene i Lundegeilen 18 
Koordineringsgruppen for ekstern evaluering av Bymenighetsforsøket  skulle vært muntlig 
orientering, pga tidsknapphet blir denne informasjonen gitt skriftlig i etterkant av møtet  

Sak 
08/09  

Den oppvoksende generasjon 
Vi mottok med kort lesefrist et notat med forslag til koordinator for tweensarbeidet, 
orientering om oppussingen av Loftet , forslag til vedtekter for loftet, samt tanker om 
arbeidet blant barn fra 10 år og oppover. Menighetsrådet setter pris på det sterke 
engasjementet og det flotte arbeidet som er lagt ned for å få et kjekt lokale for denne 
aldersgruppen. Morgan følger opp forslaget til koordinator for tweensarbeidet og 
vedtekter for loftet.   

Alle i MR hadde fått i oppdrag å forberede innspill om hvilket barne- og ungdomsarbeid 
vi ønsker at vi har i 2012. Dette var første store innledende drøfting om fremtidens 
barne- og ungdomsarbeid uten konkluderende vedtak. Saken tas opp igjen i senere møter.   

Sak 
09/09  

Ansettelser 
Etter at ungdomsprest sluttet er det pr i dag en ledig stilling i Bymenigheten. Følgende 
områder har signalisert behov for en stilling: 
Barnearbeidet, ungdomsarbeidet m/konfirmantarbeid, administrasjonsarbeid, 
cellegruppepastor. Det er i vår satsning mot 2012 sagt at vi ønsker en satsning på ansatte 
innenfor barn når økonomien tillater det.   

Pr i dag har vi akutt behov for medarbeider som kan håndtere unge i alderen 10-18 år og 
hjelp til administrativt arbeid i stab.  

Vedtak: 
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Ansettelser gjøres etter følgende prioritering: 
1. 100 % ungdomspastor (til gruppen 10-18år) 
2. 30 % administrasjon i den administrative delen av stab 
3. 50 eller 100 % barnepastor med hovedoppgave lederutvikling, inspirasjon og 

rekruttering (for ledere i gruppen 0-12) 
4. Cellegruppepastor (når økonomien tillater det) 

Sak 
10/09  

Kulturhuset og Show it  
Vi har fått avslag fra Kulturhussjefen og Kultursjefen på vår søknad om husleiestøtte til 
arrangementet Show it. I den forbindelse skulle vi drøfte hva vi gjør med det, drøfte 
eventuelt Fredheim Arena som et alternativt sted og dernest gjøre endelig vedtak. 
Beklageligvis er det gjort en saksgangfeil slik at avgjørelsen om å skifte sted fra 
Kulturhuset til Fredheim Arena er forskuttert uten MR vedtak.   

Førstkommende Show it blir flyttet fra Kulturhuset 15.februar til Fredheim Arena 14. 
februar. Vårens resterende Show it blir lørdager på Fredheim Arena med unntak av 
15.mars (søndag) da vi bruker Frøyland/Orstad kirke.   

Sak 
11/09 

Retningslinjer for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser i menigheten 
Gruppen som har arbeidet med disse retningslinjene har lagt frem et dokument som 
innholder  
I Forebyggende arbeid, II Handlingsdel/beredskapsplan og III Gjenoppbyggingsfasen.  

Vedtak: 
MR vil at dette dokumentet skal ha bredest mulig tilslutning og det sendes derfor til 
aktuelle ledere til høring. 

Sak 
12/09 

NaMu og ECPN  
Helgen 13-14.februar er den første del av den nasjonale NAMU samlingen. MR støtter 
opp om den samlingen. Følgende deltar: Ove, Ragnhild, Tor og Bente  

ECPN nettverket har lagt opp til jevnlige samlinger, den første i april. Det ble ikke tid til 
å drøfte dette og saken tas derfor opp i neste møte 

Sak 
13/09 
AU 

Konfirmantopplegget i Bymenigheten - Sandnes 
Bymenigheten har i dag et ganske kostnadskrevende konfirmantopplegg. Utgifter til 
London tur, deltagelse på Impuls, ski-weekend, konfirmantbibel, bowling og diverse 
utstyr er ca 90.000 kroner, i tillegg til leie av kulturhus og lønn. Inntektene er ca 21.000 
kroner.  

Vedtak: 
Neste års konfirmantopplegg vil ikke inneholde tur til London og leie av Kulturhuset. 
Det vil søkes en erstatningsplass for London som ikke har samme kostnader. 
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Sak 
14/09 
AU 

Søknad om ekstra støtte til Loftet

 
I tillegg til det som tidligere er bevilget til klargjøring av "loftet" til barne og 
ungdomsarbeid, søker Monica Straume om ekstra støtte til musikkanlegg til loftet på 
4000 kroner.  

Vedtak: 
Torsdagsklubben får de siste 4000 kronene til ferdiggjøring av loftet. 

Sak 
15/09 
AU 

Støtte til Koinonia menighet 
Bymenigheten vedtok tidligere å støtte menigheten Koinonia i Oslo området med inntil 
75.000 kroner til kursvirksomhet, besøk til oss eller andre menigheter, inspirasjon og 
lignende. Koinonia har søkt om å få bruke de 75.000 som en sponsing av en 20 % 
stilling.  

Vedtak: 
Morgan tar en ny runde med Koinonia for å diskutere dette. 

Sak 
16/09 

Eventuelt 
Søknad om ytterlige støtte til ny menighet i Jåttåvågen - Utsatt pga tidspress  

Neste møte:  Onsdag 4.mars 2009  


