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:
Lundegeilen 18
Tid:
Tirsdag 23.mai 2017 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde, Håvard Særheim, Tor Arvid Flokketvedt, Øyvind Lunden, Torstein
Caixeta Thingnæs, Håvard Nesvåg, Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente Mari
Rolfsnes (referent)
Fellesskap og bønn. Vi deler, fokus: hva vi er opptatt av, hvordan «står det til» –hva har Gud minnet
oss om for menigheten.
Orienteringssaker
 Referat fra MR 25.4.17 tas til etterretning
 Kort orientering fra de som deltok på møtet med biskopen 18. mai.
 Godhet Ganddal 20.-21. Mai. Kort orientering om hvordan helga forløp. Flere oppdrag og god
stemning. Vi mener det er behov for å tydeliggjøre hvilken profil søndagens arrangement skal
ha – skal det treffe «mannen i gata» eller «den harde kjerne»? Dette må avklares bedre til neste
år.
 Status Menighetsweekend til helga. Vidar orienterer kort. Week-end gjennomføres.
 Status lederdag (MR-døgn) 8.-9. September på Utstein. Planen er å benytte «Disippelrytmer»
av Vidar som utgangspunkt for samlingen og som intro til semesteret. Noen ledere er blitt/blir
utfordret til å lese hvert sitt hovedkapittel i løpet av sommeren og dele tanker på lederdagen. To
eksterne talere har takket nei til å bidra. En har sagt ja med et lite forbehold om en mulig
utenlandsreise.
 Status – «Prosjekt bønnerom» i Lundegeilen 18. Planlegging rundt utforming og utstyr osv er i
gang. Konkrete planer som innebærer ønsket utstyr med forventede kostnader må forelegges
MR ved søknad om økonomiskdekning.
 Konfirmantgudstjenestene. Ca. 1300 mennesker på de to gudstjenestene. Veldig gode
tilbakemeldinger. Det ligger an til ca 60 konfirmanter til neste år
Sak 13/2017

Håvard orienterer. Vi ligger greit an. Vi har også mottatt en stor sponsorsum

Status Økonomi
Sak 11/2017
Awana og
fornyelse av vårt
barne- og
ungdomsarbeid

Hvor er vi nå?
- Visjonsgudstjeneste gjennomført 7. Mai. Skriftlig har vi mottatt respons fra to
cellegrupper i etterkant (eldste generasjonen). En gruppe er villig til å satse
økonomisk, den andre ber om å utfordre barnefamiliene.
-Vi har så langt ikke klart å rekruttere frivillig leder til Awana-prosjektgruppe. To
er spurt og har sagt nei. Vi ser ingen åpenbar rask løsning i sikte med hensyn til
ansettelse, også tatt i betraktning uklare signaler fra cellegruppene.
- Vi ønsker å profilere og motivere foreldre til å delta på Awana inspirasjonsmøte
14.juni kl 20 på toppen i nabobygget til Lundegeilen 18.
Vi må gi oss selv tid til å la dette synke inn. MR er av den oppfatning at Awana er
verdt å satse på. Det vil gi hjelp og inspirasjon til tro på hjemmebane. Mye av
opplegget skjer i hjemmet – forelde, barn og tenåringer sammen. Hjelp til slitesterk
tro.
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Sak 42/2016
Strategi 2017

Arbeidsgruppen for strategiarbeid, der 3 fra MR er med, har jevnlige treffpunkt og gjør gode
forberedelser og gir gode referat som grunnlag for diskusjon inn i menighetsrådet.
MR ligger likevel litt bakpå når det gjelder vedtak om strategiske punkter for ByMenigheten. Målet
var å ha strategiplan ferdig oktober 2016, det klarte vi ikke.
Vi prioriterer strategi på neste møte og har som mål å gjøre vedtak om noen konkrete hovedmål for
ByMenigheten-Sandnes

Innspill og tanker:
1): Sette målbare mål? f.eks:
-at nye skal bli kristne, barn, unge, voksne (hvor mange?)
-at flere unge, barn, voksnes skal bli med i en gruppe
-deltagende fellesskap («bruk for oss»)
-måleverktøy i forhold til disippelgjøring (lever vi i disippelrytmer?)
-at vi har plantet en ny menighet
2) Vinne nye – konkret – hva gjør vi? Engasjert trosliv, det diakonale – hva gjør vi
som menighet?
3) Bruke tid til å lytte – dette er dynamisk – menigheten har gjort meg rusta til å
tør å gjøre noe, på jobb, som familie, bygge verdier inn i familien. Oppgaver inn i
menigheten gir motivasjon og eierskap.
4) Det grunnleggende troslivet er viktig
5) – livsnære grupper, være på tilbudssiden, spør nye.
6) – Vi har tillatt oss å være noe følelsesstyrt og hatt «løse" rammer – nå setter vi
mer retning og fokus
Bymenigheten består av cellegrupper. Når flere blir med i grupper og gruppene
fungerer godt, vil dette være positivt for fellesskap, tjenester og gudstjenester.
Ad vedtak – pga kvalitetssikring settes konkret %-tall inn på neste møte
Vedtak:
Strategiske mål vi samles om:
-Cellegrupper: fokus på at flere er med i cellegruppe
-Deltagende fellesskap: fokus på at flere har en tjeneste
Konkretisering:
-Det forventes at medlemmer er med i cellegruppe. Innen utgangen av 2018 skal
minimum x% av alle som regner ByMenigheten-Sandnes som sitt åndelige hjem
(medlemmer/ikke medlemmer) være med i cellegruppe (smågruppe)
-Deltagende fellesskap innebærer tjenester og oppgaver på mange arenaer i
hverdagen og på gudstjenestene. Innen utgangen av 2018 ønsker vi at x% er
engasjert i en tjeneste. Vi vil inspirere og løfte fram tjenester og oppgaver og det
positive som skjer i regi av ByM for storfellesskapet.
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«Disippelrytmer» skal brukes i cellegruppene denne høsten og være bakgrunn for
gudstjenestetemaer.
«Disippelrytmer – Vi kjøper inn til medlemmene i cellegruppene, som betaler en del av kostnaden slik
håndfast hjelp til vi er vant med.
et slitesterkt
trosliv»
Det er for øvrig gledelig å registrer at våre samarbeidspartnere når det gjelder
av Vidar Bakke
cellegruppeopplegg (Frøyland Orstad og Ålgård) også vil bruke denne boken i sine
smågrupper.
Sak 14/ 2017
Eventuelt

Familieverkstedet AS v/ Håvard S som er med i styret
FriBu Frikirkens barn og Unge, ByMenigheten Sandnes , Acta Barn og Unge i
Normisjon, Betaniastiftelsen og Vestad Lighting er aksjonærer.
Det er liten aktivitet, noe varelager og lite salg av konseptet «show it» til andre
menigheter.
Styreleder i Familieverkstedet AS foreslår å legge ned. MR støtter det forslaget.

Neste møte: onsdag 21. juni 2017 kl 19:00 - 22 – hjemme hos Vidar
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