
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 15.juni 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Kjetil Vignes, Hans Lie, Atle Straume, Sigbjørn Lillesund 

og Bente Rolfsnes (referent) 

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

Sak 
28/2011 
forts

Familieverkstedet, orientering etter generalforsamling
Utdrag fra referat, generalforsamlingen 10/6-11: 
Alle eierne har diskutert ettergivelse av langsiktig gjeld og er positive til dette såfremt alle eierne er  
enige.
Vedtak:
Familieverkstedet velger å beholde sin eierskapsform som aksjeselskap slik revisor anbefaler.
Eierne blir formelt bedt om å slette langsiktig gjeld og renter til Familieverkstedet AS.

Atle orienterte: 
Revisor utarbeider en avtale mht oppgjør til eierne. Bymenigheten ønsker å beholde 
merkevaren Show It og varelageret i Familieverkstedet. 
Driften går fra måned til måned og Ingrid selger for å dekke sin lønn. FriBU har gitt garanti 
for hennes stilling frem til august 2012. Styret berømmer de ansatte for ikke «å rømme 
skuta»!  Invitt fra Familieverkstedet til Bymenigheten: kan Ingrid brukes inn i menigheten?
Familieverkstedet er åpen for «utleie» av Ingrid.

Vedtak:
Vi ønsker å diskutere løsning og bruk med ansatt. Morgan tar kontakt.

Sak 
15/2011 
forts  

Høstsemesteret og gudstjenester
Ett musikkteam er på plass, team 2 er i ferd med å ta form. Det arbeides med det nye "alle 
generasjoners" opplegget. Det starter den 3. søndagen i høstsemesteret, men de involverte vil 
informere og "reklamere" for dette allerede i første gudstjeneste etter ferien.  

Sak 
29/2011

Mitt nabolag og økonomi
Vi ser på Mitt Nabolag som menighetsplanting, et ByMenigheten-Sandnes prosjekt

Vedtak:
Differansen mellom Mitt Nabolags givertjeneste og faktiske utgifter dekkes i 2011 av 5% 
kontoen.
Bymenigheten ønsker at Mitt Nabolag er selvfinansiert fom 01.01.2012 (20% lønn og andre 
utgifter)

Sak 
30/2011

Ansettelser i ByMenigheten fremover
Vi ser klart at vi har behov for frivillighetskoordinator som inkluderer barn og barnelederne. 
Maks 40% stilling

Sak 
31/2011

Revidering av budsjett
Vedtak:
Revidert budsjett ble godkjent med endringer i forhold til tidligere vedtak. 

04/2011 
forts 

Kirkevalg 2011 – status og videre arbeid for valgstyret

* Senest 10 august - kunngjøring kandidatliste
* senest 10 august - annonsering av sted for stemmegiving
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og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.
* 10 august - forhåndsstemmegivning
* 1/9 - opprette stemmestyret
Vedtak:
Kandidatene som stiller til valg presenteres på første gudstjeneste etter sommeren. Navn 
stemmested og mulighet for forhåndsstemming sendes ut i medlemsmail i løpet av juni, med 
påminnelse i august. Info legges ut på web-siden. 
Vi har ikke gudstjeneste 11.september. Det blir gitt anledning til forhåndsstemming etter 
gudstjenesten 4.september og ordinært valg mandag 12.september

Sak 
26/2011 
forts

Visitas i ByMenigheten -etterarbeid etter visitasen
ByMenigheten har fått visitasrapport og biskopen gir gjennom den utfordringer til 
menigheten(Dette er "kortversjonen" - se visitasrapporten for mer utfyllende info) : 

1) Avklare forholdet mellom det å være menighet for byen og det å ha et tyngdepunkt i Ganddal
* Det ligger modeller for dette i vår nettverkstenkning, men vi er tålmodige, da vi vet at slike 
prosesser tar tid. Viser også til referat fra samtaler mellom Ganddalen, Gand og 
ByMenigheten, og erfaringene fra MittNabolag.   

2) Arbeide videre med hvordan nettverkstenkningen kan utvikle et fruktbart og gjensidig samarbeid  
med de geografiske menighetene
*Vi viser til Gøran sin modell i Mitt Nabolag som modell for dette, og den grundige 
kommunikasjon og det samarbeid som er gjort med de lokale menigheter i nedslagsområdet 
for MittNabolag. Disse erfaringene tas videre i vårt pågående arbeid inn mot andre lokale 
menighetsområder i Sandnes.

3) Sette i gang et fornyet langsiktig arbeid for et framtidig godt gudstjenestelokale som ivaretar  
menighetens behov og særpreg
* Menigheten er alltid åpen for gode alternativ som kommer opp, og vil komme sterkere 
tilbake til dette når vi kommer til 2012.

4) La seg utfordre av det gudstjenestefaglige arbeidet i forbindelse med ny gudstjenesteordning
*Vi vil studere den nye gudstjenesteordningen og integrere det som er tjenlig i vår 
gudstjenesteform 

Sak
32/2011

Datoer for høsten
Følgende datoer for MR høsten
23/8
13/9
16-17/9 – Ledersamling Holmavatn
4/10 – overtakelse nytt MR (er egentlig ikke før 1/11, avtroppende MR delegerer ansvar)
25/10
15/11
6/12

Sak 
33/2011

Eventuelt
• Samtaler med Ganddalen menighet v/Ove/Morgan. Prostens skisse for 2011 - 2017 

viser mulige nivå på samarbeidet, fra to separate menigheter som i dag, avtale om 
samarbeid, til tettere samspill og evt. forskjellige modeller for fusjon. Vi er nå enige 
om å redusere møtefrekvensen i samtalene og ta tiden til hjelp for å erfare hvilket 
samarbeidsnivå dette utvikler seg til.  

• Kjøkkenhygiene på Bydelshuset v/Bente. Hygiene på kjøkkenet har den siste tiden 
vært lite tilfredsstillende. Vi lager en sjekkliste om hvordan lokalet er når vi kommer 
søndag morgen. Koordinator får ansvaret for listen.

Neste møte tirsdag 23.august kl 19
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