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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Menighetskontoret 
Tid: Onsdag 14.april 2009 kl 19:00-22:15 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy (fra kl 20), Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Gunnar Tveit, Trond 

Straume og Morgan Fjelde 
Varamedlemmer.: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
Forfall: Tor Flugsrud    

Fellesskap: Vi brukte 1 time til å søke Gud og be sammen. Morgan ledet samlingen som startet med at 
vi leste Matt.8, 1-4 hver for oss. Deretter ble vi ledet gjennom en meditasjonsbønn med fokus på hva 
Jesus kan gjøre i våre liv og i menigheten. Samlingen ble avsluttet med at Morgan ba for den enkelte 
med håndpåleggelse. En god og mektig stund sammen     

Sak 
29/09  

Misjonsutvalget planlegger tur til Brasil 
Menighetens misjonsprosjekt i Brasil er ment som en toveis formidling ved å skape 
relasjoner mellom folk og på den måten berike hverandre. 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.  

Vedtak: 
Menighetsrådet ønsker en utdyping av formålet med turen og ber derfor misjonsutvalget 
om en klarere beskrivelse og en vurdering om hvilke personer som skal være utsendinger 
fra menigheten, før videre behandling av forslaget. 
Det er ønskelig at misjonsutvalget profilerer seg og prosjektet sterkere for å skape et 
større engasjement innad i menigheten.  
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Sak 
30/09  

Gudstjenester 
Vi så på plan for høsten  dato og sted. De fleste gudstjenestene ser ut til å bli på 
Ganddal bydelshus. Til høsten sløyfer vi gudstjenester i begge ender av høstferien. 
Erfaringer viser at det er mange i vår menighet som ferierer og at det er tid- og 
ressurskrevende å gjennomføre gudstjeneste med stor ferieavvikling.  

Viss det blir et akseptabelt antall konfirmanter ønsker vi å tilby konfirmasjon i mai 2010. 
Alternativer er kl 11 i Kulturhuset eller kl 17 på Klippen. Dato avhenger av lokaler.  

Sak 
31/09  

Våre fokusområder/satsingsområder 
Vi drøftet begrepet misjonal livsstil for å finne tiltak og definisjon til dette 
fokusområdet. Forståelse/gjenkjennelse gir lettere eierskap til fokusområdet.   

Synspunkter/definisjoner som kom frem: 
Diakonal livsstil som omfatter hele mennesket. Helhetstenking i livet vårt  bli 
oppmerksom på hva jeg har velsignet folk med det siste døgnet. Bytte ut jaget 
etter tomhet med bønn for forfulgte kristne, tenke miljø, rettferdighet, delta på 
korsvei 
Bringe frem åndelige veier og nådegaver. Relasjonen til tjenester og mennesker 
blir noe helt annet da  gir inspirasjon og mening 
Oppdragsbasert livsstil  ha fokus på oppdraget som er å utføre 

misjonsbefalingen ved å gjøre disipler

 

Leve så nær Jesus som mulig. La Jesus prege livet mitt. Be Jesus om råd, bønn og 
fokus på Hans ord. 
Snakke om bønn og bønneerfaring i cellegruppene.   

Sak 
32/09 

Økonomi og ansettelser 
Menighetsrådet ønsker å øke stillingsmengden fra dagens 3 stillinger til 3,3 i forbindelse 
med lønnet administrativ hjelp. Ved å justere budsjettet er det rom for slik økning.  

Status når det gjelder stilling rettet mot ungdom?  Søknadsfristen er ikke nådd  

Vask av kontorlokalene er ordnet.  

Plan / strategi for stilling rettet mot barn? Tas opp på neste møte 

Sak 
33/09  

Disponeringsfond 
Regnskap for 2008 viste et overskudd på kr 133 000. Overskuddet tilføres 
disponeringsfond  

Sak 
34/09  

Balanseregnskap 2008 
Vedtak: 
Balanseregnskapet godkjennes og signeres av Daglig leder og Leder i menighetsrådet  
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Sak 
35/09  

Konferanse om menighetsutvikling 
Kirkerådet i samarbeid med Stavanger bispedømme planlegger å arrangere Konferanse 
om menighetsutvikling i Stavanger mandag 31. august - tirsdag 1. september. 
Tema: Fremtidens kirke - med flere menighetstyper? 
Sted: Misjonshøgskolen i Stavanger  

Konferansen starter med presentasjon av evalueringen fra Bymenigheten 
Sandnes, en valgmenighet i Den norske kirke. 
Vi er blitt bedt om å ha en kort innledning mandag (max 20 min) der vi presenterer 
menigheten.  

Vår presentasjon må planlegges, vi må finne ut hva som er mulig å gjennomføre 
angående presentasjonsalternativer og hvem som har anledning til å være med. Ove og 
Morgan tar initiativ til planleggingen, og eventuelt Gøran. 

Sak 
36/09 

Eventuelt 
Gunnar ønsker en drøfting av begrepet deltagende fellesskap .   

Det var ikke tid til realitetsbehandling, saken går videre til neste møte  

Neste møte:  Onsdag 6.mai - kl 19  


