
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 29.september 2010 kl 19:00-22:00

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

Varemedlem: Sigbjørn Lillesund

Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv.

Sak 
39/2010 

Evaluering – disippelgjøring i menighetsrådet.
• Å disippelgjøre hverandre som et lederskap er positivt. Vi utforsker selv det vi ønsker 

at menigheten skal erfare. 
• Å dele fra våre liv og erfaringer oppleves tillitsskapende og fellesskapbyggende.
• Å hjelpe hverandre til å leve nært Jesus er positivt
• Å skape arena for åpenhet er positivt. Det legger godt grunnlag for videre åpenhet 

samtale i resten av møtet.

Vedtak:
Vi fortsetter med denne arbeidsformen. Notater i forbindelse med delerunden holdes i 
gruppen

Sak 
40/2010 

Godkjenning av forrige referat

Vedtak:
Referatet godkjent med de endringer som fremkom i møtet

Sak 
41//2010 

Samtale mellom prosten, ByMenigheten, Ganddalen og Gand menighet 
Prosten har invitert oss til samtale om samarbeid mellom menighetene Gand, Ganddalen og 
Bymenigheten. 
På møtet 21.september var følgende tilstede: 
Gerd S. Simonsen og Sveinung Vik, menighetutvalget i Ganddalen menighet 
Sølve Braut og Elin Gjerde Skoge, menighetsrådet i Gand menighet 
Morgan Fjelde og Ove Eldøy fra ByMenigheten.
Ludvig Bjerkreim- prost i Sandnes
Det ble gitt orientering fra møtet.

Det ble gitt arbeidsoppgaver som skal besvares og som skal være utgangspunkt for videre 
samtale i neste møte. Samtalene fortsetter 7.oktober.

42/2010 Status ByMenigheten 2010
Når det gjelder «voksendelen» av menigheten observerer vi at vi er i endringsperiode ved at 
cellegruppene ikke vokser hverken i størrelse eller antall, gudstjeneste søkingen viser en 
tilbakegang, givertjenesten «står stille» og viser en svak synkende tendens.
I drøftingen kom det opp tanker og tiltak som tas med videre.

Det gledelige er at barne- og tenåringsarbeidet viser stor vekst. Jfr info fra ungdomspastor 
Monica Straume. 
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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.
43/2010 Utrustning og oppfølging av frivillige

Hvordan blir den enkelte som er med i en tjeneste ivaretatt? Er vi
utrustende? Blir mennesker disippelgjorte og mer like Jesus gjennom tjenesten?

En prosess er startet. Et dokument med «rollebeskrivelse» er under utarbeidelse.
09/2010 
forts 

Verdier og strategi
AU fortsetter å jobbe videre

44/2010 Eventuelt
• Status Familieverkstedet – Atle orienterte. Regnskap viser underskudd på kr 45800. 

Alle ressursene går med til å produsere ferdig serie 2, det betyr lite ressurser til overs 
til salg.

Vedtak:
Vi anbefaler å ha Ingrid Halvorsen Heskje fortsatt ansatt fra 1.1.2011 for å genere inntekter 
fra salg. Atle Straume gis fullmakt til å stemme for denne saken.

Neste møte tirsdag 19.oktober kl 19
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