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:
Tid:

Draugveien 111
Onsdag 7. april 2010 kl 19:00-22:15

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle
Straume og Morgan Fjelde.
Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Vi delte erfaringer fra kristenliv og påskefeiring- påske på
hjemmebane.
Orienteringer:
•

•

Budsjett/økonomi – muntlig orientering. Det kan se ut som vi ligger an til ÷kr 93000 i forhold til

budsjett
Trosopplæringsreformen (lesesak).Planskisse som skisserer tiltak for barn og unge 0-15år: mål
for tiltak, livstolkning og livsmestring, tema i form av kirkens tro og tradisjon og kristen tro i
praksis, arbeidsmåter og omfang.

Sak
Satellitt og nettverks-tenkning i ByMenigheten
14/2010 Etter å ha lagt inn ekstramøte der vi definerte grunnleggende felles trekk ved forsamlinger i
BMNettverket, er vi kommet til spørsmålet om økonomi og struktur. Drøftinger gjør det klart
at når det gjelder ansettelser i nettverk, må vi være helt klare på arbeidsgiveransvar.
Vedtak:
Vi tror eierforhold til de ulike forsamlingene skapes best ved størst mulig desentralisert
modell. Hver forsamling styrer sin økonomi samtidig som det er ønskelig med størst mulig
samarbeid og samkjøring mellom de ulike forsamlingene i nettverket, det være seg
ansettelser og andre typer investeringer.
I rådsstrukturen ser vi behov for styringsenheter i hver forsamling i nettverket.
Forsamlinger dannes i samråd med med MR i BMS
Sak
Årsmelding og Årsmøte
19/2010 Årsmøtet avholdes 22.april kl 19.30 i peisestua,Gand kirke. Program ble forberedt og
oppgaver fordelt.
Daglig Leder utformer en årsmelding fra Menighetsrådet. De enkelte arbeidslag sin
årsmelding vil bli oppsummert i MR sin årsmelding. Et PDF dokument med mer detaljert
årsmelding fra det enkelte arbeidslaget vil være tilgjengelig elektronisk, men ikke kopiert
opp.
Forenkling av verdier, Strategi og fokusområder

Sak
20/2010 Verdiene – bearbeiding, forenkling og tydeliggjøring ble gjennomgått. AU hadde arbeidet ut 6
punkter til videre drøftinger.

Vedtak:
MR mener de 6 punktene som AU har arbeidet ut er gode nok til å ta videre til høring til
cellegruppelederne. AU bearbeider kommentarer fremkommet i møte. Videre innspill kan gis
pr epost innen 10.mai
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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.

Sak
Rapport fra menighetsrådsmedlemmenes ansvarsområder
21/2010 Bente gav kort rapport om arbeidet i Sandnes kirkelige fellesråd og arbeidet i Kirkelig
Administrasjonsutvalg

Sak
22//2010

Videre rapportering fra andre rådsmedlemmer i neste møte.
ECPN nettverk
Vedtak:
Det settes av god tid i første møtet i mai til innføring og drøfting av ECPN arbeidet frem nå.

Sak
Dialogkafé
23/2010 Komiteen skal gå gjennom alt som ble skrevet på dukene og lage en oppsummering av dette.
Når det er gjort, må MR se på eventuelle utfordringer som vi må ta tak i.
Vedtak:
Når oppsummering foreligger, tas denne opp som sak for videre drøfting i menighetsrådet.

Neste møte tirsdag 27.april kl 19
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ByMenigheten - Sandnes
Bymenighetens 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"
Vi tror det kan skje gjennom fokus på:
Engasjert trosliv
Livsnære grupper
Inspirerende gudstjenester
Nådegavebasert tjeneste
Misjonal livsstil
Givertjeneste

ENGASJERT TROSLIV
Det handler om vårt forhold til Jesus, å slippe Ham til i våre liv og i vår menighet med sin kraft og sin
makt. Vi ønsker å fordype vår relasjon til Gud og skape begeistring for Jesus og menigheten, ordet og
bønnen.

LIVSNÆRE GRUPPER
Vi tror på omsorg for hele mennesket. I de små gruppene, cellegruppene, blir vi kjent og støtter
hverandre i våre liv. Det er vårt kjernefellesskap. Vi er sammen også utenom de faste samlingene. Vi
ønsker at gruppene skal ha et tydelig "UT" fokus, vokse og dele seg.

INSPIRERENDE GUDSTJENESTER
I gudstjenesten erfarer vi styrken i det store fellesskapet. Den bringer oss inn for Guds ansikt i
tilbedelse og lovsang. Vi ønsker gudstjenester som inspirerer, med innhold og form som er relevant for
mennesker i dag.

NÅDEGAVEBASERT TJENESTE
Vi tror Gud har utrustet alle med gaver og evner vi skal bruke til å støtte hverandre i våre relasjoner. I
vår menighet trenger vi hverandre som medarbeidere. Når riktig person tjener på riktig plass gir det
energi, glede og inspirasjon.

MISJONAL LIVSSTIL
Vi tror evangelisering er noe alle er med på, lokalt og globalt - hver på sin måte. Oppdraget om å "gå
ut" ble gitt til alle. Gruppene er en sentral plass der dette kan skje. Viktigst er relasjoner, der våre liv
berører andres liv.

GIVERTJENESTE
Bibelen oppfordrer oss til å gi bort av våre penger. Dette hjelper oss slik at pengene får mindre makt
over oss. Både i det gamle og det nye testamentet leser vi som en selvsagt ting at de første 10 %
(tiende) av våre penger hører Gud til. ByMenigheten - Sandnes er en selvfinansiert, giverbasert
menighet.

ByMenigheten - Sandnes
Bymenighetens 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"
Vi ønsker å være en "kirke for kirkefremmede", en menighet som når ut til nye mennesker, og vi
drømmer om at stadig flere skal bli en del av menighetsfellesskapet der de får delta med sine gaver og
evner.
Vi tror det kan skje gjennom fokus på:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Engasjert trosliv
Livsnære grupper
Inspirerende gudstjenester
Nådegavebasert tjeneste
Misjonal livsstil
Givertjeneste

ENGASJERT TROSLIV
Jesus sier i Johannes 15, 5 at "uten meg kan dere intet gjøre". Derfor er bønn grunnleggende for at
visjonen skal oppnås.
Menigheten er et sted der mennesker skal vokse i tro, lydighet og kjærlighet, der målet er frimodig
etterfølgelse av Jesus og trofast forvaltning av alt det Gud har gitt oss. 2. Kor.10,15, 2. Pet.1,8 og
3,18, 2.Kor.8,7
Det handler om å slippe Jesus til i vår menighet, med sin kraft og med sin makt, for vi er overbevist om
at det er Jesus som "skal bygge sin kirke", Matt. 16, 18.

LIVSNÆRE GRUPPER
Menigheten har ikke cellegrupper, men består av cellegrupper. For livsforvandling skjer best i små
fellesskap. Ap.gj. 2,44-47. Lukas 6,12-13.
Kjærlighet skal gjennomsyre menigheten, slik at vi elsker hverandre og viser omsorg mot hverandre.
1. Kor. 13, Joh. 13,34-35
Menigheten skal være preget av samhold, enhet og vilje til oppgjør ut fra Jesu budskap i Matt. 5,23-24
og Matt. 18,15-17. 1.Kor.12,26
En menighet trenger både den store samlingen (gudstjenesten) og de små fellesskap (gruppene). Slik
cellene i kroppen er de livsviktige byggestenene i alt liv som vokser, slik er cellegruppene helt
nødvendige byggeklosser i menigheteslegemet. Når gruppene fungerer godt, er fellesskapet i
menigheten slik det skal være og det flyter liv ut til verden.
Cellegruppen er menigheten i nærmiljøet. Hver cellegrupper er helt og fullt ekte kristent fellesskap,
fullkomment i Jesus Kristus. Samtidig står ikke den enkelte celle alene, men er knyttet sammen med
de andre til et større legeme, til menigheten. Alle grupper skal ha en leder og en medleder, for det er
et mål at alle grupper skal dele seg. Gruppen er et forpliktende fellesskap, og vi prøver å gjøre ting
utenom samlingene.

INSPIRERENDE GUDSTJENESTER
Alt som skjer i menigheten skal være kulturelt relevant og moderne i sin form, samtidig som
trosgrunnlaget og læren står fast. 1. Kor. 9,19-23

Gudstjenestene er en møteplass mellom himmel og jord, der alt som er vårt møter alt som er Guds. Vi
ønsker gudstjenester som er livsnære, som inspirerer til å leve i hverdagen, som bringer oss inn for
Guds ansikt i tilbedelse og lovsang, og som er et sted der vi erfarer styrken i fellesskapet med andre.
De første kristne samlet seg i hjemmene og på tempelplassen, med andre ord samlet de seg både i de
små fellesskap og i det store fellesskapet. Begge deler er viktige, begge deler hører med i vår strategi.

NÅDEGAVEBASERT TJENESTE
Menigheten er et deltagende fellesskap, der alle tjener med sine nådegaver, får utvikle sine gaver og
blir fulgt opp i tjenesten. 1. Pet. 4,10, 1. Kor. 12
Dersom en menighet skal fungere, trenger vi hverandre som medarbeidere. I Ef. 2,19 skriver Paulus at
som kristne er vi blitt satt inn i en ny familie. I en familie vil alle ta et tak når det trengs, alle har sine
oppgaver og ansvarsområder, selv det minste barnet blir bedt om å rydde opp sine leker. Slik også i
Guds familie, alle trengs, alle er viktige, alle bør finne sine gaver og tjene med dem i fellesskapet. Det
oppstår problem hvis noen har for mange oppgaver og tjenester, hvis noen tjener på feil plass, eller
hvis noen ikke har en tjeneste eller oppgave. Derfor vil vi arbeide for at alle i menigheten finner sine
nådegaver og tar dem i bruk i ulike tjenester for Gud og for andre mennesker.

MISJONAL LIVSSTIL
Menigheten er evangeliserende i alt den gjør, fordi fortapte mennesker betyr uendelig mye for Gud.
Lukas 15, Luk. 5,30-32, Matt. 18,14.
For Jesus hadde evangelisering første prioritet, det var derfor han kom til jord: "Menneskesønnen er
kommet for å oppsøke det som var fortapt, og frelse det" Luk.19,10. Gud vil at alle mennesker skal bli
frelst og lære sannheten å kjenne (1. Tim. 2,4). Vi har alle et ansvar for å være et vitne der vi bor og
for de vi omgås. Med våre ulikheter kan Gud bruke oss - til å invitere noen med oss, til å gjøre gode
gjerninger som vitner om Jesus, til å diskutere eller utfordre noen, osv. Evangelisering er noe vi gjør i
fellesskap, og som vi som menighet trenger å holde et stadig fokus på slik at det ikke "drukner" blant
alle aktivitetene og slik at vi ikke blir en menighet som "har nok med oss selv".

GIVERTJENESTE
Utgangspunktet er at alt vi eier tilhører Gud, vi har fått det fra Guds hånd, og det er han som er herre
over det. Luk.16,1-13 og Luk.19,11-26. Penger er den nærmeste konkurrent til Gud, de vil dominere
oss, vår tid, våre tanker, vår oppmerksomhet. Bibelen oppfordrer oss til å gi bort av våre penger, på
den måten får de mindre makt over oss.
Vi skal forvalte det vi har fått, på best mulig måte. Ikke for å leve i overflod og velstand, men for rikelig
å kunne dele med andre som trenger det. Vi tror at Bibelen gir oss praktisk hjelp til livet. Både i Det
gamle og Det nye testamentet leser vi som en selvsagt ting at de første 10% (tiende) av våre penger
hører Gud til.
For noen smaker tiende av loviskhet, men det er ingen tung lov Gud her legger på oss. Tvert imot er
det en hjelp vi trenger for at ikke kjærligheten til penger skal få prege oss. Egentlig er jo alt vi har hans,
men han vil oss vel og hans velsignelse er raus, han lar oss beholde 90%! Offer blir det først når vi gir
ut over de 10% som hører Gud til.

