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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret 
Tid: Tirsdag 29.september 2009 kl 19:00-21:00  

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes, Morgan 
Fjelde og Gøran Byberg. 

Forfall: Atle Straume   

 

Fra gammelt MR: Ragnhild Øvrebø, Tor Flugsrud, Runar Thorsen, Bente Rolfsnes, Jan Frøysland,   
Ove Eldøy

 

Andre: Monica Straume under sak 58/09  

Fellesskap: Nytt menighetsråd var først samlet for å bli kjent og ha felleesskap. Vi brukte samme 
metode som ved forrige møte: et ark med mange spørsmål tilhørende «Opp, Inn og UT». Hver og en 
plukket ut ett spørsmål som vi opplevde utfordret oss og delte dette. Vi sa noe om hvorfor akkurat 
dette pkt talte til oss. Etterpå hadde vi en utdypende samtale rundt noe av det som ble delt. 
Fellesskapsdelen ble avsluttet med bønn  

Orienteringer: 
Erfaringsutveksling fra det sittende MR og prester til det påtroppende MR 

Oppsummering:  
MR har hatt en balanse mellom foretningsdrift og åndelig lederskap  

Positivt at vi har brukt tid sammen på åndelig fellesskap.Vi har vært en gruppe som har forsøkt å leve 
ut verdiene i menigheten vår. Gjennom GLD har vi lært at ting må begynne med «meg», fint at MR 
ønsker å begynne med seg selv.  

Det å ta et steg i tro og samtidig bruke fornuften har vært viktig og bør videreføres. Det har vært 
takhøyde for «friske fraspark», positivt med diskusjoner og at en tør si sin mening.  

I perioden har det i blant vært vanskelige tumulter.  Ting som MR har sett som viktige eller steg å gå 
kan være vanskelige å få gehør for i menigheten.  

MR har vært offensive i tankegangen, har vært på hogget. Har gitt rom for å prøve samme sak flere 
ganger for å få et best mulig vedtak. Har vært en fin møteplass. Det merkes at flere i menigheten er 
engasjert i saker. Bakgrunnen for saker/stab blir fort et diskusjonstema og MR medlemmer har merket 
negative innspill mot seg i «feil» fora.   

Vi har hatt en god tone. Det er viktige å prioritere avsatte møter og være forberedt.  

Har vært positivt med AU for å spare MR for saker som kan avgjøres på et smalere grunnlag. AU har 
forberedt saker til diskusjon i MR  

AU har gjort mye grunnleggende forarbeid for saker. Er frustrende når en opplever at sakspapirer ikke 
er lest.  

MR har vært flinke til å inspirere men en glemmer eller mangler god kommunikasjon. Det må jobbes 
videre med å få til en god informasjonsflyt. 
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Sak 
55/09  

Delegering av mandat 
Det sittende menighetsrådet er formelt ByMenighetens Menighetsråd t.o.m oktober 09. 
det er likevel et ønske fra mange at det nyvalgte menighetsrådet tiltrer så snart som 
mulig. For at dette skal ske må mandat overføres.  

Vedtak: 
Det påtroppende Menighetesråd får delegert mandat fra eksisterende Menighetsråd til å 
kunne ta beslutninger og avgjørelser som tilfaller et Menighetsråd i følge kirkloven 

Sak 
56/09  

Konstituering av nytt Menighetsråd 
Avtroppende menighets råd forlot møte. Morgan overtok som møteleder og Bente ble 
valgt som fortsatt møtereferent. Leder og nestleder velges for ett år om gangen. 
Ansvarsområder ble fordelt. 
Leder: Ove Eldøy 
Nestleder: Hans Lie 
Referent: Bente Rolfsnes 
Økonomiansvarlig: Kjetil Vignes og daglig leder 
Representant til fellesrådet: BenteRolfsnes  Vara: Sigbjørn Lillesund 
Ansv «Tro på hjemmebane»: Kjetil Vignes 
Cellegr: Atle Straume og Sigbjørn Lillesund 
Nettverksbygging/misjonal ansvarlig: Vidar Bakke 

Sak 
57/09 

Møtedatoer 
Onsdag 21/10, Tirsdag 10/11 og tirsdag 1/12 

Sak 
58/09 

Oasen og samarbeid m ByMenigheten 
Bakgrunn/diskusjonsgrunnlag v/Monica Straume: 
Oasen er et tilbud for ungdom i samarbeid mellom Ebenezer og Bymenigheten. Til nå 
har det ikke lykkes å få våre ungdommer over der. De som nå går i 7.klasse er en gjeng 
dvs mer enn 10 stk. Vår menighet må på et bredt grunnlag ta en beslutning om det er 
dette arbeidet vi skal satse på.   

Innspill: 
Oasen har vært et samarbeid mellom tre menigheter.  
Bymenigheten må dyrke frem det vi er gode på også inn i ungdomsarbeidet vårt. Vi bør 
forsøke å samle alle aktuelle foreldre til en info/diskusjonskveld ang videre arbeid.  

Vedtak: 
MR vil diskutere denne saken videre og arbeide frem alternative løsninger men tanke på 
en eventuell info/diskusjonskveld. Monica lager en oversikt og setter opp forslag til 
alternativer til neste møte. 
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Sak 
59/09 

Satellitt og nettverkstenking i Bymenigheten 
Ove gav en kort presentasjon om nettverk.  
Gøran presenterte «Mitt nabolag» og gav informasjon om hvordan det startet. 
«mitt nabolag» er en mulig modell for Bymenighetens videre arbeid mot 
nettverksmenighet/satellittmenighet. 

Neste møte onsdag 21/10 kl 19  


