
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 4.mai 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Kjetil Vignes, Hans Lie, Atle Straume og Bente Rolfsnes 

(referent) 
Forfall: Sigbjørn Lillesund
Gjest: Runar Landro

Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv. 
Runar Landro var og med på denne delen og sak 16/2011

Sak 
16/2011 
forts

NaMU
Runar Landro, vår NaMU-veileder var med oss. Ove hadde innledningsvis en oppsummering 
av menighetens historie. 
Samtalen dreide seg rundt hvorvidt vi ser frukt av arbeidet vårt, dvs frelste. 
Vi ser mye blant barn og unge. Mange av dem som er i vårt arbeid kommer fra ikke-kristne 
hjem, de nærmer seg positivt og tar standpunkt for å følge Jesus. Tilsiget inn til oss er barn og 
unge som ikke går noen plass dvs ikke er engasjert i kristen arbeid fra før.

Foreldre er ofte spørrende gjennom sine barn og unge, spesielt når de har tenåringer. De kan 
nås gjennom sine barn og unge.

Hva gjør vi med «plassmangel»? - det skapes et inntrykk når det «ikke er plass». Nye, ukjente 
kan oppleve at de «opptar noens plass»

Videre strategi for menigheten, hva med to parallelle strukturer for å kunne ivareta 
mangfoldet? En strategi for de som ønsker det tradisjonelle, en annen for dem som har litt 
mer trøkk/er litt mer urolige og vil ut (evangelistene). Vi mener det er lite kjent i menigheten 
hvem som er evangelister.
Vi lar kveldens samtale modnes og tenker over to-spor strukturen

Vi ser og behov for en ressursgruppe som kan samkjøre Agenda1 og NaMU 

Sak 
15/2011 
forts  

Høstsemesteret og gudstjenester
Ble ikke viderebehandlet i dette møtet.

4/2011 
forts 

Kirkevalg 2011 – status og videre arbeid for valgstyret
Nominasjonskomiteen har brukt inndelingen apostel, lærer, profet, evangelist og hyrde i 
arbeidet med å finne kandidater til nytt menighetsråd. Det er innlevert et forslag til 
kandidatliste, 10 navn i prioritert rekkefølge.
Oversikt milepæler:
* 1. mai - kandidatliste leveres Leder MR
* senest 8 mai - godkjenning av kandidatliste
* Senest 10 august - kunngjøring kandidatliste
* senest 10 august - annonsering av sted for stemmegiving
* 10 august - forhåndsstemmegivning
* 1/9 - opprette stemmestyret

Vedtak:
Valgliste godkjent
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Sak 
25/2011

Definisjon av disippelbegrepet i ByMenigheten
Ble ikke behandlet i dette møtet

Sak 
26/2011 

Visitas i ByMenigheten
Menighetsrådet møter biskopen på rådsmøte 19.mai. Den første timen med disippelgjørende 
fellesskap gjennomføres ikke  på vanlig måte men vi vil si hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. 
Det lages en bildepresentasjon av arbeidet utenom gudstjenesten for å gi biskopen et inntrykk 
av menigheten, eventuelt bruke 10 års presentasjonen. Anne Marie og Tom spørres om å 
fortelle om deres forhold til menigheten.
Visitasgudstjenesten er 22.mai

Sak
27/2011

Føring av givertjeneste – Solidus
Solidus har kommet med et anslag på hvor mye det vil koste for ByMenigheten at de tar seg 
av føring og organisering av vår givertjeneste

Vedtak:
Vi ønsker at Solidus skal ivareta føring og oppfølging av givertjeneste i ByMenigheten. 
Morgan tar kontakt med Solidus

Sak 
28/2011

Eventuelt
• Orientering fra Familieverkstedet AS ved Atle. Regnskap/økonomi, videre drift og 

vurdering av selskapsform. Generalforsamling er satt til 10.juni kl 13

Neste møte torsdag 19.mai kl 19
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