
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 2.mars 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Sigbjørn Lillesund (fra kl 20), Øystein Aarseth og Bente 

Rolfsnes (referent) 
Forfall: Kjetil Vignes, Hans Lie, Atle Straume
Gjest: Andreas Eidsaa jr, Kirkeverge i Sandnes

Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv. Vi 
avsluttet med bønn og forbønn for Andreas Eidsaa 

Orienteringssaker:
• Informasjonsutveksling mellom kirkevergen og Bymenigheten. Vi brukte god tid på 

samtalen og informerte om hva Bymenigheten er opptatt av og har jobbet med. Vi er inne i en 
tid hvor vi definerer menigheten på ny med strategi (hvordan nå nye mennesker med 
evangeliet), verdier (Utrustende, Utadrettet og Raus) og virkemidler (Grupper, Gudstjenester 
og Nettverk).

Andreas delte sine drømmer og visjoner for Sandnes kirken – at det «koker» og at det blir et 
fokusskifte med stort engasjement i den «vanlige» menighet. Vi er i et paradigmeskifte - kommune/stat 
– vi må gjøre mye selv, sørge for økonomien selv. Serviceoppgaver som begravelser osv vil vi nok få 
penger til men en synes å ane at resten av økonomien må menighetene i større grad dekke opp selv.
Andreas har tro på diakoni, det å bety noe for andre. En ser at menigheter som gjør noe for andre 
vokser. Tro på å gi ressurser og evner videre til andre, byprestene er et godt eksempel på dette. Folk i 
Sandnes og næringslivet snakker godt om dem og støtter opp om arbeidet de gjør. 

Sak 
14/2011 

Økonomi
Morgan orienterte. Regnskapet for 2010 viser et underskudd på kr 289 000. I 2011 må vi 
jobbe for å få opp egenkapitalen til ca kr 500 000.

Sak 
15/2011 

Høstsemesteret og gudstjenester
Innvilget permisjon fra stilling gir mulighet til nytenking når det gjelder videre organisering 
av arbeidet. Det gir utfordringer når det gjelder arbeidsmengde på resterende ansatte, og 
mulighet og utfordring til mer bruk av frivillighet. 
Vi delte tanker om gudstjenesten til høsten. Vi ønsker å «heve» statusen til cellegruppene. Vi 
så på mulige modeller/løsninger for å

• Øke kvaliteten på gudstjenestene
• øke viktigheten av cellegruppene
• avhjelpe problemet med mangel på/slitasje på barnelederne ved å avpasse aktiviteten 

til tilgang på motiverte ledere/drivere
• utfordre folk til trofasthet

• innvilget permisjon = reduksjon av stilling gir denne muligheten
Øystein og Ove jobber videre med skissen vi diskuterte. Morgan tar kontakt med 
barnelederne og drøfter våre tanker med dem.

Sak 
16/2011 

NaMU
Vi har fått resultatene fra NaMU undersøkelsen. Det er en sterk profil , den gir oss mye å 
være takknemlig for. Profilen viser solid fremgang på vår forrige minimumsfaktor Engasjert 
Trosliv. Gledelig med fremgang fordi engasjert trosliv er basisgrunnlaget for å se andre rundt 
oss. Og gledelig at tiltakene vi satte i verk har gitt resultat! 
Vi har nå ny minimumsfaktor - behovsorientert evangelisering. 
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Sak 
17/2011

Møteplan for AU
16/3, 6/4,27/4 og 8/6 er møtedatoer for AU
Menighetsrådsmøtene er i påfølgende uke.

Sak
18/2011

Eventuelt
Ingen saker

Neste møte onsdag 23.mars kl 19
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