
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: Tirsdag 18.januar 2011 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Hans Lie, Atle Straume, Kjetil Vignes, Sigbjørn Lillesund 
Øystein Aarseth og Bente Rolfsnes (referent) 

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

Orienteringssaker:
• Økonomi og regnskap -Morgan orienterte. Ved kontroll av regnskap oppdaget Fellesrådet ved 

Kirkevergen manglende overføring fra ByMenigheten til Fellesrådet. Beløpet er nå innbetalt, 
med det resultat at likviditeten vår ble betydelig redusert. 

• Samtaler med Ganddalen menighet -  skriftlig oppsummering. Samtalene fortsetter, 
Ganddalen menighet har i oppdrag å lage notat om deres synspunkt til neste samtalemøte.

• Agenda1 – har misjonalt fellesskap/disippelgjøring som fokus. Vi har gjennomført endel på det 
som var bestemt.. Fokus nå bli cellesøndagene. 

Sak 
01/2011 

NaMu-veileder
I anledning Nasjonal Satsning hadde vi forpliktet oss på å ha en veileder. Runar Landro var 
vår veileder. Vi ønsker fortsatt å engasjere Runar som vår veileder med 2 møtepunkter i året. 
Morgan tar kontakt med Runar.

Sak 
02/2011 

Kandidater til bispedømmerådet
Vi har mulighet til å foreslå kandidater til bispedømmerådet. Vi har ingen aktuelle navn.

Sak 
03/2011 
(oppf av 
sak 
50/2010)

Valg  av leder/nestleder
Ove Eldøy og Hans Lie fortsetter som leder og nestleder under de forutsetninger som ble 
skissert.

Sak 
04/2011

Valgstyre og nominasjonskomite for menighetsrådsvalg høst 2011

Fra « Særskilte regler for de kirkelige valg 2011»: « Menighetsrådet gjør tjeneste som 
valgstyre og forbereder og leder som sådant valget. ... og sørger for at nominasjonsarbeidet  
igangsettes» 
Ragnhild Øvrebø har sagt ja til å være en resursperson til valgstyret.

Nominasjonskomiteen skal bestå av 3-5 medlemmer og skal ha med 1 ansatt og 1 fra 
menighetsrådet. Morgan og Bente ble foreslått og sa ja. Flere navn ble notert ned, Morgan tar 
kontakt og spør de foreslåtte. 

Sak
05/2011
(oppf av 
sak 
42/2010 ) 

Status ByMenigheten 
Cellegruppeledere har gitt tilbakemelding på spørreskjema og det avdekker at det er mye å 
glede seg over i ByMenigheten. Gudstjenestefellesskapet ser ut til å bety mye og den settes 
pris på. 
AU har bearbeidet de forskjellige innkomne forslagene til forbedring. En har sett på innspill 
fra dialogkafeen. Flere forslag derfra er allerede tatt tak i. 

Følgende punkter bestemte vi å jobbe videre med i prioritert rekkefølge. Hvordan er status på 
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dette akkurat nå:
1. Barna i gudstjenesten - Hvem?
2. Lovsang - Lovsangsansvarlig
3. Menighetsfest - MR
4. Drama/kreative innslag - Dramateam i samarbeid med Stab/MR
5. Bønn/budskap (respons) i gudstjenesten – Prester/liturger og “almene bønneprester”

Hvordan er status i forhold til disse punktene? Hva gjør vi?
1. Barna i gudstjenesten – Vi ønsker å utfordre ressurspersoner til å lede en 

«barneavdeling» før barna forlater storfellesskapet. Dette vil markere barnas plass i 
gudstjenesten. Viss vi klarer å få dekket opp de fleste søndagene så er det bra og en 
betydelig forbedring og løft i forhold til barna. Det er ønskelig med flere innslag fra 
«Gnist». Ungdomspastoren får utfordringen med å koordinere dette tiltaket. Morgan 
spør og samkjører med Gøran/Ann-Sigrun

2. Lovsang – lovsangsansvarlig. Det har aldri vært så mange engasjert som nå. 
Sangerne og musikerne er en fantastisk ressurs i gudstjenesten! Vi må inspirere 
hverandre og legge tilrette for «opptur»! Det arbeides med å tilrettelegge en 
øvingsplan for sangerne og musikerne.

3. Menighetsfest – Vi lager «årets menighetsfest» fredag 1.april kl 1930! Morgan lager 
et forslag til program og arbeidsfordeling.

Pkt 4 og 5 bearbeider vi på et senere møte. 

Sak
06/2011

Ledersamlingen på Holmavatn
Samlingen er først og fremst for cellegruppeledere, medledere og mentorer. 
Tjenestegruppelederne er invitert med lørdag. Forslag til program så bra ut. Morgan lager et 
dokument med oppgavefordeling.

Sak 
07/2011

Årsmøte
Det blir årsmøte i etterkant av gudstjenesten 27. februar. Morgan sender ut 
årsmeldingsskjema til de som skal ha det.

Sak
08/2011

Eventuelt 
• Familieverkstedet foreslår at Bymenigheten slipper å betale for de 3 siste videoene i 

Show it. Dette som en kompensasjon for disponering av gratis kontorlokaler i 
Bymenigheten. Atle kommer tilbake til dette dersom det får konsekvenser for videre 
drift av Familieverkstedet.

Neste møte onsdag 9.februar kl 19
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