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:
Til stede:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Tirsdag 25.november 2008 kl 19:30-22:00

Andre:

Ommund Rolfsen fra NaMu

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

Fellesskap: Vi delte erfaringer fra vårt kristenliv. Rom.8,1 og 2.Tim.3,1-5 ble lest.
Ommund Rolfsen var sammen med oss for å gjennomgå resultatet av den siste NaMu undersøkelsen i
menigheten.
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Naturlig Menighetsutvikling (NaMu)
Bakgrunn: Menigheten har nylig gjennomført den fjerde NaMu undersøkelsen.
Undersøkelsen brukes for å avdekke om vi har en sunn menighet samt våre sterke og
svake sider. Våre sterke skår kan vi bruke for å bygge opp der vi er svakest.
Undersøkelsen hjelper oss dermed å avdekke/synliggjøre menighetens behov.
Drøftinger: Ommund Rolfsen konstaterte at vi er en sunn menighet. Han oppfordret oss
til å takke Gud for de gode tingene og ikke la nederlag tynge. Han foreslo en mulig bønn
for oss: ”Takke Gud for at vi er i en sunn menighet. Takke for at Gud har gitt
menigheten muligheter og ressurser til tro. Takke for at mange deltar regelmessig på
gudstjeneste, for alle som er med i cellegrupper og for alle som har tjeneste i og for
menigheten”
Minimumsfaktoren ved årets undersøkelse kontra mars 07 er uendret – Engasjert trosliv.
Årets undersøkelse viser en ørliten fremgang . Maksimumsfaktoren er endret fra
Inspirerende gudstjenester i 2007 til nådegavebasert tjeneste i denne siste undersøkelsen.
Etter undersøkelsen i mars 2007 gjorde vi tiltak for å engasjere/fremme troslivet. Vi har
fått undervisning om hvordan lese Bibelen, tips og råd, Oppdage Jesus på nytt, Guds
plan for meg, gratis bibelleseplan for dem som ønsker det. Fokuset er blitt videreført i
cellegruppene. Videre viktigheten av å leve nært Jesus med hele vårt liv - hele tiden –
høstens tema 7/24/365. Ledere ble oppfordret til å delta på GLS og ved årets konferanse
var deltagelsen god.
Maksimumsfaktoren er endret, nådegavebasert tjeneste skårer høyt. Det kan bety at flere
opplever å finne sin nådegave og bruke den og det er positivt! Det vil bety et mer
slitesterkt engasjement fordi når vi bruker gavene våre rett blir vårt engasjement til glede
og inspirasjon for oss selv og fører ikke så lett til slitasje. Og vi er med på å bygge Guds
rike med de gavene og ressursene Gud har gitt den enkelte.
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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.

Selv om det legges mye arbeid ned i gudstjenestene og vi fremdeles leverer høy kvalitet,
er dette et punkt som ”daler” litt i årets undersøkelse. Drøftinger viser at det som for 2-4
år siden opplevdes som ”annerledes” gudstjeneste nå er blitt en vane. Vi blir ikke like
engasjerte og imponerte over det som foregår fordi vi er blitt vant med det.
Veien videre: Vi rådes til å
1. Lage generell tiltaksliste – enkel liste med 3-4 tiltak
2. arbeide med minimumsfaktoren
3. fortsette fokus på engasjert trosliv
Vi rådes til å forsøke å åpne gruppene. Med det vil vi forløse noe, erfare noe og det vil gi
utslag på ny test. Vi følger 1 ½ år syklus og tar ny test våren 2010
Vedtak:
Vi arbeider videre med undersøkelsen og lager tiltaksliste på neste møte.
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Fordeling av oppgaver i forbindelse med at ungdomsprest slutter
Bakgrunn:
I forbindelse med at André har sagt opp sin stilling med virkning fra 1.desember, er det
noen oppgaver som må løses og bemannes midlertidig fra denne datoen og fram til evt
nyansettelse eller andre permanente løsninger.
Status: Torsdagsklubb og S-Klubb klarer seg greit nå. Oasen – taler på fredagene og
cellegruppene går greit. Morgan og Høie har ”coaching” og oppfølging med
ungdomsarbeider Tone Kristin Gilje.
Drøftinger:
Vi har et akutt behov som må løses til det beste for ungdommene våre. Det medfører
følgende strakstiltak:
Vedtak:
Morgan er utfordret og tar oppgaven med å fullføre konfirmantarbeidet for12
konfirmanter og 4 ungdomsledere. Dette medfører arbeid utover den 100 % stillingen
som Morgan allerede har og det vil derfor bli kompensert for reelt merarbeid.

Sak
77/08

Eventuelt
• Invitasjon til å være med i ECPN – et nettverksbyggende fora som har
oppstart 24/25 april 2009 med samling fra fredag morgen til lørdag. Neste samling
blir i september 2009. Viss vi blir med forplikter vi oss til å være med på hele
prosessen, det blir lokale samlinger i IMI-kirken. Vi ser at dette kan være en hjelp
for oss til å finne de rette prosessene og tiltakene på veien videre i vår menighet.
MR ønsker at Bymenigheten blir med på dette.

Neste møte:

Tirsdag 16.desember kl 1930
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