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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Menighetskontoret 
Tid: Onsdag 26.mai 2009 kl 19:00-22:00  

Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Tor Flugsrud, Trond Straume, Morgan Fjelde. 
Gunnar Tveit og Gøran Byberg fra kl 2015 

Varamedlemmer.: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
Forfall: Runar Thorsen  

Fellesskap: Felles bibelleseplan var denne gangen 1. Kor kap 13 og 14.  
Vi brukte 1 time til å søke Gud og be sammen. Innledende tekst var Gal.3, 11-14. Vi bad for verden 
utenom oss, landets storting og regjering, byens politikere, byens barn og unge, skoler og barnehager i 
Sandnes og menigheten vår. Vi delte oss i to grupper og bad for hverandre med håndpåleggelse  

Sak 
43/09  

Trosopplæringsmidler 
Bakgrunn: 
Sandnes Prosti er som prosti tildelt midler gjennom den pågående 
trosopplæringsreformen. Disse midlene er midler som skal brukes med den hensikt å gi 
en utvidet trosopplæring til alle døpte medlemmer i soknet mellom 0-18 år. For 
Bymenighetens vedkommende er det kun 1 % av den totale medlemsmassen for Sandnes 
Prosti. Menigheten forplikter seg gjennom denne trosopplæringsreformen på å gi alle de 
døpte tilbud om over 300 timers trosopplæring.  

Bymenigheten har i den senere tid satset på Den oppvoksende generasjon som et av 
sine fokusområder. Bla er arbeidet med Show it og som deleier av Familieverkstedet et 
resultat av dette. Familieverkstedet eies av Bymenigheten  Sandnes, FriBu, Acta, Duplo 
Data, Vestad Lightning og Bethaniastiftelsen. De to førstnevnte eier 25 % hver, mens de 
resterende eier 12,5 %. De aller fleste deltakerne på Familieverkstedets produksjoner er 
fra ByMenigheten  Sandnes.  

Mange deltok og på konferansen Bedre sammen i mars og ble inspirert av tanken om 
Tro på hjemmebane!

  

Det er foreslått kr 50.166,- til BM / år (5/12 av dette for 2009). Vi må holde visse frister. 
Den første er 1. juni: frist for MR å kommentere kronefordelingen. 
Et Trosopplæringsprosjekt krever en del byråkratisk oppfølging som rapportering, 
evaluering, nettside, opplysninger om tiltak som gjøres mm. Denne oppfølgingen er 
noenlunde lik om en får mye eller lite midler overført. Prosjektet antas å kreve 20-25 % 
stilling.  

Det forelå 3 forslag til vedtak. I forkant av avstemmingen fremkom forskjellige 
synspunkt og innspill. Avstemming gav følgende resultat:    

Forslag 1: Bymenigheten er basert på å være en giverbasert menighet når det gjelder 
økonomien. Derfor takker vi nei til disse midlene. 4 stk for  

Forslag 2: For at ByMenigheten - Sandnes skal gå inn i trosopplæringsprosjektet i 
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Sandnes prosti, må denne summen økes betydelig for å ikke spises opp av 
administrasjon, mm. 
Minste beløp er 200 000 for at det er aktuelt å gå inn i ordningen. 3 stk for  

Forslag 3: Vi starter opp trosopplæringsprosjektet ut fra foreslåtte rammer. Falt  

Prinsipielt vedtak: 
Bymenigheten er basert på å være en giverbasert menighet når det gjelder 
økonomien. Derfor takker vi nei til disse midlene. 

Sak 
44/09  

Ansettelse Ungdomspastor 
Det er avholdt intervju med to søkere til stillingen.  

Vedtak: 
Kjetil Molvik tilbys stillingen som Upastor i Bymenigheten - Sandnes 

Sak 
45/09  

Deltagende fellesskap 
Det å være engasjert i forkant av og i gudstjenesten er noe av identiteten til folk 
flest i menigheten. For et par år siden ble det avdekket at 120 personer dekket 
230 roller i menigheten. Det viser at vi har stort engasjement og at mange gjør 
mye. Vår identitet er å gjøre ting sammen 
En idé kan være å la cellegruppene få andre og flere oppdrag for eksempel delta i 
søndagens barne- og tenåringsarbeid. 
Eller la noen tjenester gå på omgang i cellegruppene? Gode grep for variasjon vil 
gi inspirasjon 
Faren er at de gode, inspirerende storsamlingene våre blir en vane  da daler 
engasjement samtidig som forventningen om noe mer blir større og vanskeligere 
å innfri. Vi må søke å appellere til stoltheten og synliggjøre all frivillighet og 
engasjement i gudstjenesten. Akutte behov er det lettere å skape engasjement til/ 
villighet til. 
Noen går kanskje med en drøm om å være med i en tjeneste men tør ikke stå 
frem. Celleleder kan søke å fange opp slike drømmer/ ønsker og gi tips til 
tjenestelederne som kan utfordre de det gjelder. 
Menighetens hjemmesider og folderen i Infostativet gir opplysninger om hva de 
forskjellige tjenestene går ut på..    

Vedtak: 
Cellegruppene blir bedt om å fullføre nådegavetesten og sende inn en oversikt fra hver 
gruppe. Oversikten vil være et hjelpemiddel til å kunne spørre, utfordre og inspirere 
hverandre til deltagende fellesskap i nådegavebasert tjeneste. 

Sak 
46/09 

NaMu syklusen for engasjert trosliv

 

Samtale rundt innsendt forslag. Bønn, bønnekurs og retreat ble den røde tråd . Vi 
ønsker på sikt å kunne tilby bønnekurs eller retreat til cellegruppene dvs til menigheten. 
Gøran undersøker nærmere om dette lar seg gjøre  
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47/09  

Misjonal livsstil  
Forrige møte drøftet vi begrepet misjonal livsstil for å finne definisjon og forståelse og 
vi satte opp en oversikt.  

Oppsummering: 
Engasjert trosliv og misjonal livsstil hører sammen.  
Å dele erfaring gir motivasjon og oppmuntring.  
Å være bevisst den daglige oppførselen vår ved for eksempel å be for noen eller å gjøre 
noe godt for noen gir oss mye tilbake i tillegg til at vi er med på å gjøre den lille 
forskjellen 

 

hva er vel dagen uten..?

 

Vi velger å prøve ut litt til neste møte  

Vedtak: 
Til neste møte prøver vi ut følgende: 

Gjøre noe godt for noen  
Be om Åndens tilskyndelse  daglig love Gud mitt samarbeid og være villig til å 
følge DHÅs ledelse. 
Be for hverandre, be om påminning til å være lydhør 

Sak 
48/09  

Gudstjenestesteder 
Muligheter ved Vågen Videregående skole fra høsten 2010: 
1. Vågen videregående skole kommer til å ha et auditorium på ca 400 sitteplasser. 
2. Tenkning rundt en egen skoleungdomsprest.  

Vi ønsker å undersøke dette nærmere. Det er fordel med en lavterskelplass i sentrum   

Vedtak: 
Vi vil ta kontakt med ny rektor på Vågen Videregående skole. I den forbindelse tar 
Daglig Leder kontakt med Sverre Hetland og Kirkeverge for å kjøre en formell prosess. 

Sak 
49/09  

Eventuelt 
Leder av MR har fått en e-post med spørsmål om informasjon om hva innsamlede midler 
brukes til  

Vedtak: 
Åpenhet er en god ting. Neste medlemsmail vil derfor inneholde informasjon om offer, 
misjonsprosjekt og bruk av 10 % kontoen.  
Gunnar og Morgan finner oversikten og gjør dette tilgjengelig for menighetens 
medlemmer.  

Orienteringer: 
Kirkevalget 2009  presentasjon av listen og prosess v/Ragnhild og Bente 
Ledersamling til høsten  19-20 september på Preikestolen Fjellstue. 
Hjelp til administrativt arbeid  en person under tilpasset opplæring 3 timer 2 dager pr uke  

Neste møte:  Tirsdag 16.juni - kl 19 


