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
Menighetskontoret
Tirsdag 23.september 2008 kl 19:30-22:00

Sted:
Tid:
Til stede:
Medlemmer:

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor Flugsrud,
Gunnar Tveit, Morgan Fjelde og Gøran Byberg
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes
Jan Frøysland

Fellesskap: Delerunde fra vårt kristenliv.
Orienteringer
 Orientering fra stab
 Stab har behov for supplering av frivillige til diverse administrativt arbeid. Hvis noen kunne
bidra fra for eksempel kl 10-13 en dag pr uke ville det vært til stor hjelp. Menighetsrådet
noterer seg dette og alle må arbeide for å finne en løsning
 Invitasjon fra NMS om samarbeid med misjonskonferanse i området. Misjonsutvalget får
delegert ansvar til å ta avgjørelse om vår menighet skal være med.
 Budsjett 2009 foreløpig orientering fra AU
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Naturlig menighetsutvikling (NaMu)
Bakgrunn:
Mandag 15.september var det telefonmøte mellom vår veileder i NaMu – Ommund
Rolfsen – og de i menighetsrådet som hadde mulighet for å delta.
Vi ble utfordret til å lage en tiltaksplan knyttet til vår minimumsfaktor, Engasjert
trosliv. Tiltaksplanen vil i stor grad inneholde tiltak gjort i løpet av perioden fra forrige
undersøkelse (febr 07) frem til nå, samt momenter i B 2012 som kan sies å være tiltak for
Engasjert trosliv. Vi ble anbefalt å gjennomføre en ny undersøkelse og arbeider med å
finne tidspunkt for den.
I forbindelse med NaMu ”Nasjonal Satsing” vil det bli arrangert en serie kurs for
menighetsråd og ledere rundt om I landet. I vårt område er første kurs i Hundvåg kirke
13-14.februar 2009.
Vedtak:
•

Menighetsrådet deltar på NaMu Nasjonal Satsing med 5 plasser. Det første kurset
er i Hundvåg kirke 13-14.februar 2009.

•

Vi avholder ny menighetsprofil i november/desember 2008.
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B 2012
Bakgrunn:
B2012 er et arbeid som krever bevisst planlegging og oppfølging for at vi skal komme dit
vi opplever vi skal innen 2012. Det er viktig at menighetsrådet holder fokus og trykket
oppe i dette arbeidet.
Drøftinger:
Vi diskuterte grundig strategier, målepunkt, handlingsplaner, celleledernes og
cellegruppenes betydning for menigheten. Det ble laget en første skisse til handlingsplan
som det arbeides videre med. Utdrag:
Hver cellegruppe er byggestein for menigheten, en gruppe der den enkelte kan kjenne
nærhet og vokse i tro og kjærlighet. Sammen blir gruppene et sterkt nettverksbyggende
fellesskap. Menigheten har nå en del erfaringer med å lage cellegruppegudstjenester og i
løpet av høsten 2008 starter vi innsamling av eksempler og erfaringer til hvordan slike
gudstjenester kan gjennomføres. Målet er å kunne presentere noen modellforslag i februar
2009.
Vi har tro på forbønn og ønsker å gjeninnføre ”bønn for 3” (VIP) i cellegruppene. Målet
er at cellegruppelederne i løpet av høsten 2008 har sine faste 3 de ber for. I løpet av januar
2009 er målet å dele ut et ”VIP” bokmerke med plass til 3 navn som den enkelte kan be
for og bokmerkene brukes aktivt i cellegruppene. Ved å be konkret kan vi forvente oss
konkrete svar.
Videre i løpet av våren 2009 ønsker vi å arbeide for at cellegruppene blir mer deltagende i
gudstjenesten og at vi kan få frem erfaringer/historier fra enkeltmennesker i gruppene. Et
delende, disippelgjørende fellesskap. Målet er at alle cellegruppelederne er med på
ledersamlingen på Holmavatn.
I løpet av høsten 2009 er målet å gjennomføre et cellegruppelederkurstilbud. Videre at
menigheten innen utgangen av året har en felles forståelse for at cellegruppene er
menighet(en)
Vedtak:
Det arbeides videre med den skisserte handlingsplanen ved:
• Å Systematisere og konkretisere plan for cellegruppene mot 2012
• Å sette opp målepunkter
• Å ha fokus på cellegruppelederne, inkl lederoppfølging og forventninger om
ledernes oppfølging av menighetens strategi
• Å bevisstgjøre tanken om at cellegruppene = menigheten = menighetens
byggesteiner

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 51 60 55 70. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no

2

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
61/08

Justert mandat for intern evalueringsgruppe
Bakgrunn:
AU og Evalueringsgruppen ble i et møte før sommeren enige om at AU skulle komme
med forslag til en liste over hva som bør evalueres av den interne evalueringsgruppen.
AU la frem sitt forslag til juster mandat.
Vedtak:
Menighetsrådet slutter seg til fremlagt mandat
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Eventuelt
Ingen saker

Møter:
Onsdag 8.oktober kl 1930 – planlegge frivillighetsfest. Enkle forfriskninger: Runar
Tirsdag 14.oktober kl 1930 – ordinært MR. Enkle forfriskninger: Trond
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