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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 menighetskontoret i Lundegeilen 18, Ganddal 
Tid: Tirsdag 22. mai 2007 kl 19:30-22:00 
Forfall: Bente Rolfsnes og Tor Flugsrud 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, 

Morgan Fjelde (hovedprest) 
Varamedlemmer: Jan Frøysland 
Også til stede: Gøran Byberg  
 
 
REFERAT: Fellesskap, bibel og bønn ved Morgan Fjelde. Hva betyr det å være i åndelig lederskap? 
                     2. Timoteus 1.9.  
Sak 
22/07 

Engasjert lederskap 
 
Fast post i 30 min. 
Menighetsrådet hadde en ”runde rundt bordet” på hva som engasjerte hver enkelt 
i forhold til de forslag og tanker som kom opp i sak 17/07. 

  

Sak 
23/07 

Status og orientering 
 
� Ove Eldøy orienterte etter møtet 18.april 2007. 
 
� Gøran Byberg la fram plan for avspasering som følge av mye jobbing i perioden 
   01.01.07-30.04.07 
 
� Kort orientering fra Morgan Fjelde om manglende innrapportering av lister til  
   skattemyndighetene (givertjenesten)                                        
 
� Orientering vedr. konfirmasjon 07/08. Bymenigheten-Sandnes vil ta initiativ overfor 
   Fellesrådet for felles konfirmantopplegg for neste år. 
 
� Gunnar Tveit gikk raskt gjennom regnskapstallene for perioden 1-5/2007. Noen 
   inntekter var ikke ført i regnskapet. Gunnar fokuserte på at givertjenesten må økes. 

  
 

Sak 
24/07 

Klynger 
 
Bakgrunn: 
Menigheten har en god stund prøvd å få til ”klynger”. Vi har ikke fått det helt  
til. Hva gjør vi videre med ”klyngene”? 
 
Vedtak:  
En arbeidsgruppe bestående av Morgan, Gøran, Helge, Ove og Trond lager et forslag 
til ”veien videre” som legges fram for menighetsrådet til høsten. 
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Sak 
25/07 
 

Forslag til menighetsplantingsprosjekt 
 
Bakgrunn: 
En prosjektgruppe bestående av Einar Ekerhovd, Oase, Trond Hauge, Navigatørene, 
Morgan Fjelde, Bymenigheten–Sandnes og Helge Standal har jobbet med planer om  
å samarbeide om menighetsplanting i Norge. Prosjektgruppen mener at bruk av felles 
ressurser kan gjøre det enklere å plante nye menigheter.  
 
Vedtak: 
Bymenigheten-Sandnes stiller seg 100 % bak prosjektforslaget og ønsker å bidra til at slike 
menigheter startes opp og samarbeide med dem videre. 

  
Sak 
26/07 

Støtte til DAWN: 
 
Bakgrunn:  
DAWN nettverket har sendt en søknad til Bymenigheten-Sandnes der de ber om fast 
støtte på 1000 kr pr. mnd i tre år. 
 
Vedtak: 
Bymenigheten-Sandnes vil benytte noe av sin ”10 % konto” til å støtte DAWN med  
Kr 1000,-pr mnd i tre år (fra mai 2007-mai 2010). Staben ordner med praktiske 
overføringer i like rater. 
 

  
Sak 
27/07 

Alternativt lokale til Bydelshuset 
 
Bakgrunn:  
Saken har vært oppe til drøfting flere ganger siden 2006. Flere ulike modeller 
har vært presentert. Siden menighetsrådet ikke var samstemt omkring veien videre 
forrige gang saken var oppe (19/07) fikk Ove Eldøy i oppgave å ”oppsummere” de ulike 
modellene.    
 
Drøfting: 
Etter en gjennomgang av de ulike modellene går Menighetsrådet fortsatt inn for 
”Satelittmodellen”. 
 
Vedtak:  
Trond Straume og Runar Thorsen får i oppgave til neste menighetsrådsmøte å undersøke 
mulige ledige lokaler.  
 

 
 
Neste ordinære møte: Tirsdag 19.juni 
 
Ganddal 24. mai 2007 
Jan Frøysland 


