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:

Menighetskontoret
Tirsdag 10. november 2009 kl 19:00-22:10

Medlemmer:
Vara:

Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes, Atle Straume
og Morgan Fjelde.
Sigbjørn Lillesund

Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Samtale rundt resultatet av «Nådegavetest-femkanten
(Lifeshapes)». Denne testen er en typeindikator som avdekker hvorvidt en er hyrde, profet, lærer,
evangelist eller apostel. Resultatet viste 2 lærere, 3 hyrder, 2 apostler og 1 profet/apostel. Vi mangler
dessverre evangelisten.
Orienteringer:
Nytt menighetskurs - Menighetskurs har til hensikt å skape en bevissthet om hvilken menighet
den enkelte er en del av. En ønsker å se på muligheten for å utvikle kurset og lage det over en
annen lest med kombinasjon web/video/prosess i cellegruppesetting.
Informasjon/kommunikasjon det arbeides med å imøtekomme ønsker om mer
kommunikasjonen mellom menighetsråd og menighet. Det kan gjøres på flere måter, feks åpen
kveld en gang i semesteret, dialogkafé eller via nettsidene (ikke anonymt). Hensikten må være
åpen kommunikasjon. Et tiltak er så åpne og klare referat som mulig fra MR møtene, men dog
på en slik måte at reglene for slike referat overholdes. Lettere tilgjengelighet på Web-sidene er
et annet tiltak.
Ungdomsarbeid og Oasen utsettes til neste møte
Regnskap 2009/budsjett 2010 -Morgan orienterte om status for regnskapet. På grunn av vakant
stilling hos kirkevergen har ikke BMS oversikt over økonomien siden regnskap ikke foreligger
for mer enn medio september. Vi mangler også avklaring omkring en mulig sponsor for 2009.
En regner med oppdatert regnskapsrapport foreligger til neste MR-møte. Vi må søke å gi
budsjettansvar ut i organisasjonen slik at for eksempel tjenestegruppeledere vet hvilke rammer
de har å forholde seg til. Videre må vi skaffe oss god økonomisk oversikt i forkant og under
budsjettprosessen.
Profeti gitt til Bymenigheten Morgan orienterte om mottatt profeti som kan tenkes å være til
Bymenigheten. Spennende når slikt fremkommer. Budskapet må bes over og «prøves»
Sak
63/09

Initiativ fra GLS / Session m Gary Hamel
Vi ønsker å utfordre det vi har drevet lenge med i Bymenigheten og vil i den forbindelse på
ny foreta en spørresundersøkelsen (slik det ble gjort før Lundehaugen menighet ble startet).
Vi ser for oss tre metoder:
1) på web,
2) et skjema med spørsmål en kan bruke i en-til-en samtale med venner, kjente og ukjente
naboer, kolleger, osv
3) en kvelds-samling med spørsmål, dialog (og gjerne mat).
Spørsmålene går på hva de ønsker av en menighet, hva de tenker om Gud og tro, hvilke
behov de har i livet som vi kunne hjelpe dem med...
Flere som var på GLS har sagt ja til å være med på dette, en kveld eller to etter behov
(spørsmålsutforming, gjennomføring,oppsummering, osv). Tidsfrister: Før jul: bestemme
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dato for første samling. (Ansv: Ove Eldøy).
Gjennomført undersøkelse og oppsummering ferdig før 1. april 2010.

Sak
64/09

Sak
65/09

Sak
66/09

Sak
67/09

Vedtak:
MR støtter dette initiativet. Kopi av Gary Hammel sin undervisning er tilgjengelig og en
oppfordrer alle medlemmer av MR som ikke var på GLS 09 til å se gjennom denne
undervisningen
Administrativ stilling
Kontorsituasjonen har i løpet av de siste to årene endret seg. Tidligere var mye av det
administrative arbeidet ivaretatt av frivillige. Dette er blitt sterkt redusert i løpet av det siste
1 1/2 året. Mye av dette arbeidet har dermed havnet på Daglig Leder stillingen. Derfor
vedtok MR våren 2009 en endring i prioritering av stillinger mellom administrativ hjelp og
Barnepastorstilling.
Kjell Martin Raknes har sagt seg villig til å jobbe 20% (1 dag i uka) med administrativt
arbeid. Det betyr regnskap, post og div annet.
Vedtak:
Daglig Leder gis fullmakt til å gjøre avtale med Kjell Martin Raknes om en 20%
engasjementstilling, foreløpig i 3 måneder (nov/des/jan 2009/2010). Avtalen gjøres i tråd
med kirkevergen og gjeldende reglement. Stillingen gis som engasjement inntil nytt MR har
etablert oversikt over økonomi og vedtatt budsjett for 2010.
Deltagende fellesskap i gudstjenesten
I prosessen med gule lapper kom det frem ønske om mer deltagelse i gudstjenesten, også på
scenen, hvordan kan vi starte med dette nå? Flere intervju (men ikke som preken) med
vanlige folk i menigheten, levd kristen liv og enkle erfaringer... "Dagens vitnesbyrd" (Hvor
er du akkurat nå)
Vedtak:
Prestene forsøker å få flere til å delta framme i gudstjenesten, men styrer dette på en
god og tjenlig måte. Menighetsrådet og cellegruppelederne hjelper prestene i forhold til
hvem det kan være aktuelt å intervjue.
ECPN nettverk
Menigheten har fått en forespørsel om å delta med team på neste oppstart av ECPN. Teamet
skal være på 4-5 stk og lærefellesskapet har oppstart 22-23.januar 2010. Videre forpliktende
samlinger blir 16-17.april og 1-2. oktober. Lærefellesskapet samles også 3 ganger i 2011.
Vedtak:
Team1 fortsetter i sitt lærefellesskap og det opprettes Team2 i ECPN nettverket. Team2
består av Morgan, Ove og Vidar fra menighetsrådet + 2 stk fra menigheten
(mentor/cellegruppeleder)
Satelitt og nettverkstenking
Vi har startet drøftingen.
Et av våre 5 fokusområder heter "nettverksmenighet/satelittmenighet". Bakgrunnen for dette
er at vi opplever en dreining i tenkningen fra å være en stor menighet som samles hver
søndag, til et menighetsnettverk bestående av mange menigheter i et nettverk. "Vi trenger å
bli mindre for å bli større" - er et utsagn. En måte er å bli mindre på er å tenke seg
geografiske og sosiologiske enheter som danner ulike menighetsfellesskap i et nettverk.
Denne prosessen startet tidlig. Klynger, cellesøndager og "Mitt Nabolag" er en del av denne
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prosessen. Vi ser for oss en retning, men trenger å tenke mer strategisk gjennom utviklingen
av dette.
Et sentralt spørsmål her vil være:
hva er det som binder de ulike enhetene sammen (alt fra felles visjon, felles stab,
felles økonomi, felles ledersamlinger, osv)
Innspill, tanker til videre drøfting..
hva viss satellitten ønsker å løsrive seg? Penger..? Skal «modermenigheten» styre?
En satellitt kan bli hva som helst i vår visjon. Vil sannsynligvis bestå av engasjerte
folk og vi andre må heie frem, få frem «it». Er vi «modermenighet» eller
«ressurssenter»? Kjekkere å være ressurssenter
Nettverksmenighet er et bedre uttrykk enn satellit. En satellitt er avhengig og
kontrolleres. I et netttverk kan vi gi og få og det er mer spennende med misjonalt
fellesskap. Vi blir som sjøsterna m mange armer som beveger seg i samme retning.
En fra ByMenigheten vil ha med seg menighetens verdier inn i et styringsgruppe for
et nettverk/misjonalt fellesskap.
Vi må finne ut hva som gjør at nettverk/satellitt hører sammen/hører til. De
forskjellige enhetene må ha noe felles.
En fellesnevner kan være måten å drive arbeidet på
Vi har allerede noe som bør være felles: cellegruppeark, ledersamlinger, felles tema.
I stab har vi inntil 30% prosjektstilling (Gøran)
Neste møte tirsdag 1. desember kl 19
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