
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 23.mars 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Sigbjørn Lillesund, Hans Lie, Atle Straume og Bente 

Rolfsnes (referent) 
Forfall: Kjetil Vignes

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

Sak 
14/2011 
forts

Økonomi
Orientering ved Morgan. I en årrekke har det blitt ført avsettinger i regnskapet for husleie. 
Ved overgang til ny sentral regnskapsfører ble denne posten ikke justert. Regnskapet viser 
andre tall enn det  som faktisk er betalt i husleie i 2010. Forskjellen er på kr 34000 og 
underskuddet for 2010 øker dermed  til kr 323 000.

Sak 
15/2011 
forts  

Høstsemesteret og gudstjenester
Ove la frem et bearbeidet forslag som han og Øystein hadde kommet frem til etter forrige 
møtes grovskisse. Det er satt fokus på å skape en forenkling som gjør ting bedre. Vi ønsker å 
få tilbake inspirasjon og glød
Fokus:

• Styrking av cellegruppene
• Kvaliteten i gudstjenesten skal styrkes. Målet er at en skal ha en opplevelse av at 

gudstjenesten «heves» et hakk
• Vi ønsker å få tilbake inspirasjon og glød
• Felles undervisning for alle generasjoner først, så går barn inntil 9 år og S-klubb til 

aktivitet mens de voksne får sin undervisning

Vedtak:
Menighetsrådet går inn for å prøve ut fremlagt forslag i høstsemesteret. Skissen kaller vi «En 
ny vår i høst». Den legges frem for mentorgruppen og cellegruppelederne.

16/2011 
forts 

NaMU
Videre bearbeiding av denne saken utsettes

Sak 
10/2011 
forts

Menighetsfest
Vi har behov for en festkomite, flere navn ble foreslått, Morgan kontakter. Forslag om 
innslag ble notert.  

Følgende spørs til å være med i denne komiteen: 
Kristine Byberg
Liv Synnøve Tveit
Doris Bøhn
Ove Eldøy
Morgan Fjelde  

Sak
09/2010
forts

Verdier og strategi – utrustende fellesskap
På ledersaming på Holmavatn ble forenklingen av Visjon, verdier og virkemidler presentert. 
Dette var i utgangspunktet en orientering, da det har vært gjentatte høringer om dette.
Innspill fra ledersamlingen på Holmavatn ved gjennomgang av nye verdier og virkemidler 
var likevel: Mangler det noe i forhold til nådegaver og ledertrening under punktet  
Utrustende Lederskap? 
Siden Cellegruppelederne er MR sin viktigste høringsinstans må de signalene lyttes til.
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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.
Vedtak:
Vi velger å beholde forklaringen til verdiene. Vi tar vare på innspillene til evt en fremtidig 
revisjon av dette dokumentet 

Sak
19/2011

Søknad til Kirkeverge/personalleder Sandnes Kirkelige Fellesråd
Personalleder i Sandnes Kirkelige Fellesråd har satt i gang et ledertreningsprogram for alle 
Daglige Ledere. Dette programmet er bla et samarbeid med Stavanger, Sola og Randaberg. 
Programmet varer litt over 1 år, og en tar sikte på at en i løpet av denne tiden møtes en gang 
pr måned i veiledningsgrupper, samt 12 dager med kurs/undervisning. Dette kommer på 
toppen av månedlige obligatoriske samlinger som Daglig Leder/Hovedprest må delta på 
gjennom DLF og pastoralsamlinger.

Daglig Leder stillingen i ByMenigheten er en deltidsstilling finanisert gjennom givertjeneste. 
Morgan Fjelde er ansatt som prest i menigheten, og har tatt på seg arbeidet som DL. Å bruke 
så mye tid på obligatorisk kurs- og veiledningsvirksomhet vil være ganske tidkrevende i en 
periode hvor antall ansatte i Bymenigheten er lavt pga permisjon til prest/musikalsk leder

Vedtak: 
Menighetsrådet  anbefaler fritak for daglig leder i Bymenigheten for å være med på denne 
lederopplæringen. 

Sak
20/2011

B 2012 – en evaluering av status
Morgan har gjort en foreløpig evaluering av «Retningsgivende notat for 2012»
I følge den evalueringen ligger vi godt an på en del av våre mål. Likevel trenger vi å spørre 
oss:
Hva er status?
Hvor står vi?
Hva gjør vi videre?
Hva må evt strykes? 

Vedtak:
1. Status B2012 presenteres på menighetsfesten.
2. I løpet av det nærmeste året må spørsmålet ang bygg være oppe til ny drøfting 

Sak 
21/2011

Eventuelt
1. Orientering fra nominasjonskomiteen, arbeidet så langt
2. Henvendelse fra teaterverkstedet. Teaterverkstedet får besøk av kor (6-12år) og 

ønsker å synge på gudstjenesten 5.juni. Atle skal få avklart om det er sanginnslag det 
er snakk om eller om de forventer en «konsert» fremføring. Det siste er ikke aktuelt 
inn i gudstjenesten.

Neste møte onsdag 13.april kl 19
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