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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret 
Tid: Tirsdag 1. desember 2009 kl 19:00-22  

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

Vara: Øystein Aarseth      

Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Vi skal fungere godt som gruppe/team og som enkelt personer. 
Målet er å gjøre hverandre varme og bedre og gjøre hverandre flere  dvs skape flere ledere for å 
kunne gjennomføre oppdraget vi er satt til. Oppdraget er den tjenesten vi er satt i som menighetsråd.Vi 
delte resultatet av «Nådegavetesten» med hverandre. Vi er et interessant fellesskap :) Timen ble 
avsluttet med bønn for hverandre.  

Orienteringer: 
Presentasjon av menighetsrådet på gudstjenesten 

 

Menighetsrådet presenteres på 
gudstjenesten 6/12-09. 
Dialog med Vågen videregående skole 

 

det har vært dialog med rektor på Vvg. I  
utgangspunktet ønsker de ikke å leie ut til faste arrangement. De ønsker å møte oss til mai for 
videre samtale. Menigheten må utfordres til å gå i forbønn for denne saken.  
Møtedatoeer for AU og MR våren 2010 

 

AU: 12/1, 2/2,2/3, 23/3, 20/4, 11/5, 8/6   
MR:19/1, 29/1-30/1 ledersamling Holmavatn, 9/2, 9/3, 7,4, 27/4, 19/5, 15/6   

Sak 
68/09 

Ungdomsarbeidet Bymenigheten 
Det er ulike initiativ som tas i denne saken, og eventuelle resultater av disse vil være styrende 
for denne saken. Det skal være et samarbeidsmøte 15/12 mellom 4 menigheter (Ebeneser, 
Salem, Gandalen og Bymenigheten). Målet er å få til et felles ståsted for ungdomsarbeidet og 
konfirmantarbeidet.  

Vedtak: 
Saken utsettes inntil avklaring er gjort med evt nye modeller 

Sak 
69/09 

DAWN søknad  
Vi har mottatt søknad fra DAWN om økonomisk støtte.  
Primærutgiften til Dawn er lønnsutgifter til Øyvind Auglend. Han jobber som en 
nettverksbygger mellom ulike menigheter på tvers av Kirkesamfunn. De jobber også med M4 
(en lederskole i regi Filadelfia/lederskolen - Dawn er kursansvarlige med innhold og 
materiell) - her utruster en folk til å være menighetsplantere. De jobber også med en 
oversettelse av til Engelsk for å kunne bruke det i Estland. 
Forslag fra dem kan være å sponse team fra nyetablerte menigheter som deltar på M4 
skolen/kurset  

Vedtak: 
Bymenigheten ønsker å støtte personer fra andre menigheter som vil delta på M4 nettverket. 

Sak 
70/09 

Økonomin og budsjett 2010 
Økonomi - Vi kommer til å styre mot en underskudd. Noe av dette skyldes sponsormidler vi 
ikke har fått i år. Det har også vært en liten nedgang i givertjenesten i høst, noe som må tas 
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høyde for i budsjetteringen for 2010. 
I budsjettet slik det nå foreligger er det lagt inn 20% adm stilling 
Menighetsrådet har som mål å heve lønningene i revidert budsjett for 2010   

Vedtak: 
Budsjett 2010 vedtas med et underskudd på kr 75000. Det skal fokuseres på økning av 
givertjenesten 

Sak 
71/09 

Familieverkstedet  økonomi og ny styrerepresentant 
Familieverkstedet står foran store utfordringer og store muligheter. Dessverre er salgstallene 
foreløpig mye dårligere enn budsjettert. Det skal være styremøte 14.desember hvor risikoen 
ved å fortsett skal vurderes. Likeledes vurderes muligheten til å få inn flere friske penger og 
det skal vurderes andre former for å drive arbeidet videre. 
Neste produksjon er ferdig mai 2010  

Vedtak: 
ByMenigheten støtter Familieverkstedets videre eksistens. Atle Straume blir nytt 
styremedlem fra 1/1-2010 

Sak 
72/09 

Eventuelt 
Søknad om støtte til Oslo International Church (OIC) 

Ca 40 % av alle utlendingene i Oslo er kristne. En stor del av menighetens medlemmer er 
afrikanere. Det er også en del asiater og øst-europeere. En del nordmenn gift med utlendinger 
har funnet sin plass i OIC. Ca 30-40 % av medlemmene er etnisk norske. Mange av 
gudstjenestedeltagerne er studenter og utenlandske arbeidere. Menigheten og presten gjør et 
viktig arbeid for at kristne immigranter skal bli inkludert i et åndelig fellesskap. Mange har en 
tøff tid i Norge, og finner seg ikke til rette i noen menighet og blir mer og mer sekularisert.  
OIC har jevnlig kontakt med en 30 andre, overveiende etnisk baserte innvandrermenigheter 
og kan således være en hjelp for disse i deres integreringsprosess.  

Vedtak: 
Bymenigheten støtter OIC med kr 100 000  fra 5% kontoen. Vi ser mulighet for å ha 
kontaktpunkt  med OIC for å lære om deres erfaringer i arbeidet i denne gruppen. 

 

Neste møte tirsdag 19. januar 2010 kl 19  


