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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. 

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

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  
 
Sted: På Grand hotell, Egersund 
Tid: Fredag - lørdag, 15. - 16. september 2006 
Forfall:  
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, 

Tor Flugsrud, Helge Standal (hovedprest) 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
Også til stede: Gøran Byberg, André Skjærpe 
 
 
 
REFERAT: 
Sak 
64/06 

Vararepresentant går ut 
 
Siv Merethe Erga har meddelt at hun på grunn av "flytting" dessverre må tre ut av 
menighetsrådet. I valget til menighetsråd fikk Jan Frøysland plassen som 3. varamedlem. 
Han blir etter dette å regne som 2. varamedlem. 
Etter vedtak 1 i sak 37/06 ble 1. og 2. varamedlem innkalt fast til menighetsrådets møter som 
en prøveordning for resten av 2006.  
 
Vedtak:  
Menighetsrådet ber Jan Frøysland om å delta fast på møtene. 

  

Sak 
65/06 

Innkjøp av bibelleseplaner 
 
Tidligere har menigheten kjøpt inn bibelleseplaner til alle som er med i cellegruppene. 
Erfaringen med dette har vært noe blandet. En annen måte å gjøre det på, er at de som er 
interessert i å bruke bibelleseplan kan få den utdelt ved velkomstbordet på bydelshuset. 
Tidligere undersøkelser fra Naturlig kirkevekst har vist at ”Engasjert trosliv” er en 
minimumsfaktor for Bymenigheten. Uteling av bibelleseplaner kan være et middel til å 
styrke denne faktoren. Dessuten har menigheten fortsatt mulighet til å få dekket mye av 
kostnadene ved et slikt innkjøp fra studierådet. 
 
Vedtak: 

- Det kjøpes inn 25 årsabonnementer av bibelleseplanen. 
- De som ønsker det kan få et eksemplar ved å henvende seg til velkomstbordet i 

forbindelse med gudstjenestene på bydelshuset. 
- Dersom alle blir delt ut, kan det kjøpes inn flere. 

  
Sak 
66/06 

Stab og stillinger 
 
Ref sak 61/06 på forrige møte. Behov for stillinger ble drøftet videre, spesielt i lys av at 
Helge Standal slutter i sin stilling i menigheten fra 1. januar 2007. Et moment i denne 
sammenhengen er at Helge Standal nå er ansatt i 50% stilling, mens en ny hovedprest bør 
være ansatt i full stilling. 
 
Vedtak:  

- Stillingen som hovedprest skal lyses ut. Stillingens størrelse skal være 100%. 
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- Staben utarbeider forslag til stillingsannonse til neste møte 28. september. 
- Det må utarbeides en plan for økonomisk dekning til denne stillingen. 

  
Sak 
67/06 

Støtte til barnekoret  
 
Menighetsrådet har mottatt en søknad om en oppstartstøtte på kr 2.000,- fra det nye 
barnekoret. Det er behov for noter, musikk, cd-plater som ressurs for å hente idéer og tips. 
 
Vedtak:  
Menighetsrådet bevilger en oppstartstøtte på kr 2.000,- til det nye barnekoret. 

  
Sak 
68/06 

Cellegruppene som del av menighetens organisasjon  
 
Dette er en fortsettelse av sak 60/06. Etter forrige møte har cellegruppelederne vært samlet 
på en weekend hvor blant annet dette forholdet ble diskutert. En oppsummering av denne 
samtalen ble lagt fram for menighetsrådet. 
 
Vedtak: 

- Menighetsrådet vil bruke cellegruppene som høringsinstans i saker hvor rådet finner 
dette formålstjenlig. All kommunikasjon skal da gå mellom menighetsrådet og 
cellegruppelederne. 

- Menighetsrådet ønsker å etablere et formelt forum for møte mellom 
cellegruppeledere og menighetsråd minst en gang i året, gjerne i forbindelse med en 
weekend. 

- Menighetsrådet ser viktigheten av informasjonsflyt, og ønsker å starte et arbeid med 
sikte på å forbedre denne. 

  
Sak 
69/06 

Naturlig kirkevekst 
 
Helge Standal ga en kort presentasjon av de 8 kvalitetene som i følge Naturlig kirkevekst 
kjennetegner voksende menigheter med høy kvalitet. Menigheten har to ganger tidligere 
gjennomført en undersøkelse med sikte på å finne menighetens profil når det gjelder disse 
kvalitetene. Begge gangene har kvalitetene ”Engasjert trosliv” og ”Varme relasjoner” stått 
fram som minimumsfaktorer. Menighetsrådet drøftet ulike tanker om hva vi kan gjøre for å 
styrke disse områdene i vår menighet. Spørsmålet om ny undersøkelse ble også drøftet. 
 
Vedtak:  
Dersom ny hovedprest er på plass tidlig i 2007, gjennomføres en ny test våren 2007, for 
eksempel i mai. Hvis ikke gjennomføres undersøkelsen i løpet av høsten 2007. 

  
Sak 
70/06 

Utfaktoren i menigheten. Klynger 
 
Helge Standal innledet til samtale. Det finnes to modeller for klynger: 

- De som er basert på interesser. Personer fra tilfeldige cellegrupper, eller som ikke er 
med i cellegrupper slutter seg til slike klynger. Aktivitet basert på felles interesse er 
viktig. 

- De som er basert på cellegrupper. To eller flere cellegrupper som går sammen om å 
etablere en klynge. Aktiviteten styres her av hvem som vil gjøre noe sammen. 

I de spede forsøk som er gjort i vår menighet, ser vi klynger av begge disse to typene. 
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Vedtak: 
- Menighetsrådet ønsker fortsatt å satse på klynger som en strategi for å nå nye 

mennesker. 
- Menighetsrådet ønsker i løpet av høsten å inspirere og utruste de som holder på med 

klynger. 
- Menigheten må få frisket opp visjonen som ligger til grunn for klynger. 

  
Sak 
71/06 

Lokaler 
 
Ove Eldøy innledet til samtale. Han skisserte en rekke ulike scenarioer, med ett eller flere 
lokaler (bygg/hus) med ulik lokalisering og ulik størrelse. Menighetsrådet startet en drøfting 
rundt disse ulike modellene. Det har tidligere vært gjennomført et arbeid med tanke på å 
finne egnede lokaler som menigheten kan leie, men til nå er det ikke gjort noe med tanke på 
å bygge eget bygg. 
 
Vedtak: 
Menighetsrådet ønsker å starte et arbeid for å klargjøre hvilke behov menigheten i 
overskuelig framtid vil ha for bygg/lokaler, både når det gjelder størrelse, plassering, og 
spørsmålet om menigheten skal leie, kjøpe eller bygge. 

 
 
Neste ordinære møte: Torsdag 28. september. 
Ansvar for enkle forfriskninger: Runar Thorsen 
 
Ganddal 20. september 2006 
Tor Flugsrud, sekretær 


