
���������	��
�
������

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: NB Sørensen 
Tid: Tirsdag 19.juni 2007 kl 19:30-22:00 
Forfall: Bente Rolfsnes, Gøran Byberg 
Til stede: 
Medlemmer:  Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Gunnar Tveit, Runar Thorsen, Trond Straume, Tor 

Flugsrud og Morgan Fjelde (hovedprest) 
Varamedlemmer: Jan Frøysland 
  
REFERAT: Fellesskap, bibel og bønn ved Morgan Fjelde. Morgan tok utgangspunkt i at Paulus hilste 
menighetene med å si at han var kalt etter Guds vilje til Jesu Kristi apostel. Menighetsrådet ble 
utfordret på om vi har et kall i forhold til menighetsarbeidet.   
                      
Sak 
28/07 

Engasjert lederskap 
 
Fast post i 30 min. 
Menighetsrådet gikk gjennom de interesseområdene som ble nevnt i forrige menighetsråd  
(sak 22/07) og vil konkretisere arbeidsoppgaver og komme i gang til høsten. 

  
 

Sak 
29/07 

Status og orientering 
 
� Søndag 7. og 21. oktober har vi ikke bydelshuset. 
   Menigheten planlegger å gjennomføre Gudstjenester i andre bydeler disse datoene 
   som også kan være en fin anledning til å prøve tanken om å plante ”satelittmenigheter”.   
    
� Misjonsgudstjeneste i november. Se også sak 33/07 

  
 

Sak 
30/07 

Forslag til datoer for menighetsrådet i høst 
 
Datoene som var foreslått i innkallingen ble forskjøvet en dag på fire menighetsrådsmøte og 
følgende datoer ble vedtatt: 
 

- 21.august: forberedelse til frivillighetsaften 
- 22.august: Menighetsrådsmøte 
- 24-25 august: Weekend med cellegruppeledere + menighetsråd 
- 5.september: generalprøve til frivillighetsaften 
- 12. september: Frivillighetsaften 
- 20. september: Menighetsrådsmøte 
- 18.oktober: Menighetsrådsmøte 
- 8. november: ”Previsitas” m/prost og biskop, menighetsråd, ansatte og frivillige 
- 15. november: Menighetsrådsmøte 
- 13. desember: Menighetsrådsmøte 

 
Møtene får samme tidsramme som i dag, dvs. kl 1930-2200. 
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Sak 
31/07 
 

Alternativt lokale til Bydelshuset 
 
Bakgrunn: 
Trond Straume og Runar Thorsen hadde etter vedtak i forrige menighetsrådsmøte (sak 
27/07) fått i oppgave å undersøke om det er ledige lokaler. De presenterte følgende: 
 

- Egglaget i Hoveveien er for tiden utleid men utleier ønsker nye leietakere. 
      Sentral beliggenhet. Kan være aktuelt. 
- Gymsal til Gand videregående skole: Er utleid og derfor ikke aktuell. 
- Øglendhuset: Ledige lokaler. Minus for lav takhøyde, 3-3,5m  
- Sports Club på Lura har ledige lokaler. Stor plass og god parkering. 
 

      I tillegg nevnte de at det er godkjent et næringsbygg i ”Leirtaket i Hoveveien” og  
      muligheter for å leie en etasje i dette bygget. Det er også muligheter for å leie 
      hovedsalen i Sandnes Kino.   
 
Vedtak:  
Trond og Runar jobber videre med de aktuelle byggene/og eventuelt andre bygg som kan 
dukke opp og presenterer dette på et senere møte i menighetsrådet. 

  
 

Sak 
32/07 

Engasjement i andre menigheter: 
 
Bakgrunn:  
Det er kommet en uformell henvendelse fra en menighet i byen om Bymenigheten-Sandnes 
kan ha en rolle inn i dette arbeidet. 
 
Drøfting:  
Menighetsrådet drøftet hvilke kriterier som skal legges til grunn ved slike henvendelser. 
Menighetsrådet mener at et slikt engasjement må baseres på Bymenighetens visjon og 
verdier. Morgan og noen fra menighetsrådet vil samtale videre med menigheten. 
Henvendelsen må også ses i sammenheng med søndag 7. og 21. oktober (sak 29/07). 

  
 

Sak 
33/07 

Plan for ofringer 
 
Bakgrunn:  
Menighetsrådet fastsetter hvilke organisasjoner som får støtten fra våre offringer i 
Gudstjenestene. Hvilke organisasjoner skal ha prioritet? 
 
Drøfting: 
Menighetsrådet kunne tenke seg at det ble dannet et ”misjonsutvalg” for at de kunne være 
med på å øke engasjementet for misjon generelt og ytre misjon spesielt blant Bymenighetens 
medlemmer. ”Misjonsgruppen” kunne da sette opp en liste over misjonsprosjekt som kan 
motta offer fra Bymenigheten. Inntil en slik misjonsgruppe er dannet går offeret til tidligere 
vedtatte liste for offer.   

  
 
 

 Saker under eventuelt: 
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Sak 
34/07 

Lønn til Kjell Martin 
 
Bakgrunn: 
Kjell Martin har i flere år jobbet deltid på menighetskontoret uten lønn. Menighetsrådet 
ønsker at han skal få noe lønn for arbeidet han gjør for menigheten, og ønsker å komme 
tilbake til dette når detaljer og muligheter er mer avklart. 

  
 
 
Neste ordinære møte: 22. august 
 
Ganddal 28. juni 2007 
Jan Frøysland 
 


