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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 
Sted: Menighetskontoret 
Tid: Tirsdag 16.juni 2009 kl 19:00-22:15  

Medlemmer:  Ragnhild Øvrebø, Tor Flugsrud, Morgan Fjelde.    
Ove Eldøy og Gøran Byberg fra kl 2030 dvs Sak 51 

Varamedlem:  Bente Rolfsnes  

Forfall: Runar Thorsen, Trond Straume, Gunnar Tveit  

Fellesskap: Felles bibelleseplan var denne gangen de siste kapitlene i 1. Korinterbrev, kap 15 og 16.  
Innledende tekst var denne gangen Luk 10,1-20 som vi leste og delte tanker om. Deretter bad vi 
sammen. Vi delte erfaringer fra de siste ukers utprøving om å følge DHÅs ledelse  

Orienteringer: 
Evt nytt ang lokaler 

 

Det blir nytt møte i august. Kirkeverge, Morgan og Sverre Hetland møter 
rektor ved nye Vågen videregående skole. Husk å be for møtet og at det må legge seg til rette 
for bruk av lokaler 
NaMu, Nasjonal satsing, kurs i Hinna kirke 16-17 oktober mer info http://www.k-vekst.no/ 
Leadership Summit 2009, Fredheim Arena 30-31 oktober (http://www.willowcreek.no) 

 

NB 
huske å svare på tilsendt e-post og melde oss på  

NaMu veileder Ommund Rolfsen var med oss under sak 51  

Sak 
50/09  

Ungdomspastor 
Det ble avholdt intervju med to søkere til stillingen.. Den som ble tilbudt stillingen takket 
nei.  
I etterkant leverte Monica Straume søknad og det er avholdt intervju. MR fikk også 
denne gangen tilsendt oppsummering av intervjuet.  

Vedtak -enstemmig: 
Monica Straume tilbys stillingen som ungdomspastor på de fremsatte vilkår.  

Sak 
51/09  

NaMu v/Ommund Rolfsen 
Vår NaMu veileder Ommund Rolfsen som har fulgt menigheten og vårt arbeid med 
naturlig menighetsutvikling gjennom flere år, delte en del viktige tanker med oss denne 
kvelden.  

Han tok utgangspunkt i et lite hefte 

 

Sitte, vandre, stå  av Watchman Nee 

 

om 
hvilens plass i livet. Efeserbrevet belyser: 

Kap 1-3, Sitte er nøkkelordet. Jesus sitter i dag i himmelen (1,20) et utrykk for 
autoritet. Sitte er et uttrykk for å være i Kristus, ofte bygger vi vår identitet på 
hva vi får til (3,1; 3,14). Jesus arbeidet for oss for at vi skulle hvile, Gud skapte 
for at vi skulle hvile. 
Kap 4 -6,9, vandre/leve (4,1 og 17; 5,2) Vekst i kristenlivet er å ta imot i tro 

 

DHÅ er sendt, vi tar imot. Sitte  vandre 

 

stå: Vi har lett for å vandre

 

http://www.k-vekst.no/
http://www.willowcreek.no
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Kap 6,10 og ut, stå  nøkkelord er 6,13  Rustningen slik at vi kan stå klar. Er et 
utrykk for seier, en forsvarskrig fordi djevelen er besiret. 

Er vi best i å vandre ? 
I Stå delen har vi på Guds fulle rustning. Stå - Kjempe gjennom bønn  

1. I kvilen er vi bevisst på at vi er avhengig av Gud  

2. Sammenhengen mellom ByMenighetens kvalitet og gudstjenestedeltakelse: 
I 2002 var alle tegn på kvalitet 59 og høyere. Da var også gudstjenestedeltakelsen på sitt 
høyeste (kanskje 240 voksne i gjennomsnitt). Min erfaring er at norske menigheter ofte 
vokser når alle tegn på kvalitet er minst 55. Det er bare i 2002 at ByMenigheten har vært 
så sunn. Når Bymenigheten igjen ser alle tegn på kvalitet over 55, vil dere sannsynligvis 
oppleve vekst i gudstjenestedeltakelsen. Det kan dere makte!  

3. Minimumsfaktoren: 
Dere har bedt og arbeidet for å finne gode tiltak for å styrke minimumsfaktoren Engasjert 
trosliv. Det gjør dere rett i. Samtidig er det enkelte hindringer i menigheten som ofte går 
igjen fra menighetsprofil til menighetsprofil. Se på profil pluss fra undersøkelsen i 2008, 
særlig side 29. Der ser dere at flere av hindringene gjelder Engasjert trosliv. Men: Legg 
merke til at relasjonene som oftest ikke har vært varmere enn vel 50; i 2008 skåret 
Varme relasjoner 53. Utsagn 48 har skåret meget lavt bortsett fra i 2007. Burde dere også 
vurdert tiltak som styrker relasjonene?   

4. Engasjert trosliv: 
Dere foreslår bønn, bønnekurs og retreat som tiltak for å ta bort hindringer for Engasjert 
trosliv. Jeg er usikker på om disse tiltakene treffer bredden i menigheten, altså alle de 
ulike åndelige veiene eller trosuttrykk som fins i ByMenigheten. Morgan karakteriserer 
menigheten som bibeltro, evangelikal og trefarget; ikke liberal, politisk engasjert, 
karismatisk eller pinsevenn/pentakostal. Jeg er ikke ute etter å endre menighetens 
karakter som bibeltro, evangelikal og trefarget. Mitt spørsmål er om dere med de nevnte 
tiltakene møter de kanskje ni ulike åndelige stiler til Engasjert trosliv: Rasjonell, 
lærepreget, skriftpreget, delende, asketisk, entusiastisk, mystisk, sakramental, 
sansepreget. Hvor ulike er dere i menighetsrådet? Hva med de utadvendte og 
aktivistiske?    

Neste møte blir over sommeren. Forslag til møteplan kommer på e-post   


