
ByMenigheten - Sandnes
Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus 

og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET
Sted: Kontoret 
Tid: Onsdag 19. mai 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Hans Lie, Kjetil Vignes, Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Atle Straume, Vidar Bakke (fra kl 
20) og Bente Rolfsnes (referent)

Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Vi brukte karakterarket med «opp/inn/ut» og delte det utsagnet 
vi stoppet ved. Fellesskapdelen ble avsluttet med bønn for hverandre.

Sak 
24/2010

Dialogkafé
Fortsettelse fra forrige møte, men nytt emne. 

Forkynnelse
Fra oppsummeringen: «Forkynnelse som treffer/berører oss. Gode gudstjenester, bli berørt. 
Vekke lengsel etter  Jesus, rette fokus på Ham. Mer forkynnelse av «det sentrale» » 

Gudstjenestene våre er mest for de bekjennende kristne. Vi har gått litt vekk fra «søker» 
gudstjenestene. Vi vil fortsette å tenke nytt og kvalitet om gudstjenestene – dekor, prester, lyd 
og sangere – får utfordringer om å gjøre «det lille ekstra». Vi vil satse på disippelgjøring ved 
å bevisstgjøre dem som er i tjeneste, at de gjør det for Gud. 

Sak 
09//2010 
forts

Verdier/fokusområder
Vi har en kortversjon og en utdypende versjon. Begge går til cellelederne til høring. Epost 
sendes allerede i dag 19.mai og tas opp på førstkommende celleledersamling 1.juni. 

14/2010 
forts

Nettverksmenighet
Det nedsettes en arbeidsgruppe som kommer med forslag til strategi. Strategien må få det til å gro 
frem, dvs hvordan finne/dyrke frem misjonale initiativtakere. 
Gruppas arbeid vil forme/ være trendsetter for videre arbeid i Agenda1(samkjøring)

Sak 
27/2010

ECPN/Agenda1
Kort gjennomgang av handlingsplan

Sak 
28/2010

5 % konto – menighetsplanting i Norge
Vi har vedtak om at denne delen av 10 % kontoen skal brukes til menighetsplanting i Norge. 
Viss vi opplever at Gud leder oss til å bruke penger på andre lignende prosjekt er vi åpne for 
det.

Neste møte tirsdag 15.juni kl 19
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