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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET  

 
Sted: På menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal 
Tid: Tirsdag 12. desember 2006 kl 19:30-22:30 
Forfall:  
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Knut Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, 

Tor Flugsrud, Gøran Byberg (daglig leder) 
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes, Jan Frøysland 
 
Ove delte tanker ut i fra Matt.18.12. Visjonen vår – vi er en menighet for byen. Det betyr at nye 
mennesker skal komme til tro. Vi må ta visjonen inn over oss og fornye den igjen og igjen. Vi må be 
om å få se retningen/ veien videre. Det betyr at vi må ta oss tid til å lytte for å kunne motta visdom om 
retning. Et ønske om at vi skal være et lederskap/råd som tenker misjon og er misjonerende 
 
REFERAT: 
Sak 
91/06 

Stauts og orientering 
 

• Kort orientering om staben  
• Status ”Givertjeneste løft” – vi ser positiv endring. Trond og Co arbeider videre med 

hvordan vi skal presentere/orienter/utfordre menigheten angående givertjeneste 
• Det hadde vært ønskelig med menighetskurset "grunnkurs" i menighetsbygging 

 i uke 4/5 2007 – vi trenger en som er villig til å påta seg ansvaret for arrangementet. 
Ingen i menighetsrådet ønsket å være kursansvarlig. Ove og Gøran arbeider videre 
med dette. 

• Plan for møte med fellesrådet i våre lokaler 13.desember kl 18-19. Vi har en time til 
rådighet til å presentere vårt arbeid, deretter bevertning før fellesrådet har sitt møte. 
Vi satser på at Helge tar en presentasjon om hvordan det hele startet og utviklet seg. 
Presentasjon av Heilt Konge Show v/Ann Sigrun eller Ingrid, Demo av 
gudstjenesteplanlegging på web i "Wiki" v/Gøran- Givertjenesten v/Trond- Noen 
drømmer for menigheten framover v/Trond. Bevertningen blir Pizza! 

• Oppfølging sak u.off 
 

  

Sak 
92/06 

Forebygging og beredskap relatert til overgrep 
 
Bakgrunn: Menighetsrådet fikk på forrige møte fremlagt forslag til ”Etiske retningslinjer 
for barne- og ungdomsarbeidet i ByMenigheten - Sandnes”. Forslaget bygger i stor grad på 
tilsvarende retningslinjer utarbeidet i Riska menighet. 1) Retningslinjene skulle sendes 
hovedlederne i barne- og ungdomsarbeidet til uttalelse, med høringsfrist mandag 4. 
desember. 2) Menighetsrådets medlemmer skulle studere forslaget og ha med evt. 
kommentarer og forslag til justeringer på menighetsrådsmøtet tirsdag 12. desember. 
 
Det er forsinkelse i utsendingen til barne- og ungdomsarbeiderne. Retningslinjene er nå 
sendt ut til høring.  
Vedtak: Menighetsrådets medlemmer sender innspill til Gøran slik at saken tas opp på ny i 
neste møte. 
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Sak 
93/06 

Intern evalueringsgruppe 
 
Bakgrunn: 
Det er viktig for menigheten at vi får fram et sant og "usminket" bilde av menighetens arbeid 
i gudstjenester, grupper, stab, menighetsråd og frivillige i forhold til oppfylling av vår 
visjon.  
1) Den interne evalueringsgruppen ønsker derfor at menighetsrådet stadfester at 
evalueringsgruppen i forbindelse med sitt arbeid har adgang til alle, snakke med hvem de 
ønsker og at disse har adgang til å snakke åpent med evalueringsgruppen. 
2) Den interne evalueringsgruppen ønsker å utføre en (redusert) menighetsprofil-
undersøkelse (ref: Naturlig kirkevekst) av cellegruppelederne på celleledersamlingen i 
januar 2007 og ber om menighetsrådets samtykke. 
 
Vedtak: 

• Menighetsrådet er glade for at arbeidet i den interne evalueringsgruppen har kommet 
i gang. Menighetsrådet godkjenner at den interne evalueringsgruppen i forbindelse 
med sitt arbeid har behov for å snakke med dem de ønsker og at disse kan snakke 
åpent med gruppen. 

• Menighetsråder støtter evalueringsgruppens ønske om å utføre en (redusert) 
menighetsprofil-undersøkelse (ref: Naturlig kirkevekst) av cellegruppelederne på 
celleledersamlingen i januar 2007. 

 
  
Sak 
94/06 

Kvartalsrapport Q4 – 10 % kontoen  
Status og oppfølging av menighetens 10 % ”gi det videre” engasjement 
 
Vedtak: Menighetsrådet registrere en grei rapport. Det bør tilstrebes at også pengene 
kommer videre kvartalsvis. Den delen av kontoen som er avsatt til menighetsplanting har nå 
et betydelig beløp og vi bør gjøre noe positivt med pengene før årsskifte. Gøran følger opp. 
 

  
Sak 
95/06 

Forslag til ekstraordinær støtte til misjonsprosjekt 
 
Bakgrunn: "Madagaskarprosjektet" (ref: Arild Bakke) har bygget en båt ("Shalom") som 
benyttes til evangeliseringsarbeid langs kysten av Madagaskar. Årsbudsjettet for drift av 
båten, inkludert lønn til 4 ansatte er på ca kr 100.000. Arild Bakke hadde fått løfte om 
økonomisk støtte fra et norsk firma, men dette har dessverre ikke blitt innfridd. Dermed 
strever de nå med å finne erstatning for dette. Det er derfor kommet inn forslag til 
menighetsrådet om vi kan støtte prosjektet i en vanskelig situasjon med en engangsgave, 
f.eks. på 50.000 kroner. Saken ble kort innledet av Tor Flugsrud. 
 
Vedtak: Menighetsrådet finner å kunne gi en engangsgave fra 10% kontoen til Shalom-
prosjektet på kr: 50 000  ( 30+ 20.000) For å kunne gjøre dette bruker menighetsrådet 
vedtektenes pkt 2c som gir tilgang til omdisponering av midler. Kr 20.000 blir omdisponert 
fra menighetsplanting til misjonsprosjekt. 
 

  
Sak 
96/06 

 "at nye mennesker skal komme til tro på Jesus..." 
 
Bakgrunn: ”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, 
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plassering, og spørsmålet om menigheten skal leie, kjøpe eller bygge.” Spørsmålet ble også 
lagt fram og arbeidet med i grupper under medlemsmøtet 22. november 2006.  
 
Vedtak: På grunn av tidspress utsettes denne saken til 2007. Menighetsrådet har møte 
4.januar med fokus på denne saken. Rådet er enige om å legge denne saken konkret frem for 
Gud og be om visdom og innsikt slik at vi kan være i stand til å ta en god avgjørelse på 
dette.  
 

  
 
 
Neste møte: Onsdag 3.januar 2007 kl 20.00 
 
Sandnes 13.desember 2006 
Bente Rolfsnes, kveldens sekretær 


