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:
Til stede:
Medlemmer:

Menighetskontoret
Onsdag 5.november 2008 kl 19:30-22:00

Forfall:

Gøran Byberg

Ove Eldøy, Ragnhild Øvrebø, Runar Thorsen, Trond Straume, Gunnar Tveit,
Morgan Fjelde
Varamedlemmer: Bente Rolfsnes og Jan Frøysland

Fellesskap: Vi delte erfaringer fra vårt kristenliv.
Orienteringssaker (lesesaker)
- Handlingsplanen for Cellegrupper bearbeides videre, legges frem for MR 16/12-08
- Tanker om Crux i Sandnes som en del av vårt diakonale arbeid med faste ofringer
- Nytt telefonsystem kontor/ansatte
- Minnes du sangen
- Referater fra stabsmøter
Orienteringssak fra AU
- Vi venter med å etablere givertjenestegruppe til vi har funnet leder for gruppen. De som har gitt
positiv tilbakemelding om å være med, blir orientert.
Sak
71/08

Våre satsingsområder B2012
Bakgrunn: Gjennom årets GLS lærte vi å ha få fokusområder. Sprer vi oss for mye og
har for mange satsingsområder, er det lett å miste fokus. Vi ønsker å være en annerledes
menighet og da kan vi ikke gjøre det som alle andre gjør, da er vi ikke annerledes.
I Bymenigheten - Sandnes er Cellegrupper og Gudstjenester to naturlige
satsnings/fokusområder. Med bakgrunn i GLS sesjonen it og prosessen B 2012 må vi
finne 4-6 områder som menigheten er god på og som skal være menighetens
satsingsområder.
Drøftinger: Hver og en kom med sine synspunkt/oppfatninger om hva vi var gode på og
hva som er viktig å ta med oss videre:
Vi ser klart at mange av våre aktiviteter/kvaliteter inngår i gudstjenestene, bønn er et av
de områdene. Vi mener vi har høy kvalitet på forkynnelse/undervisning. På kulturhuset
har vi hatt generell høy kvalitet, lav terskel, dagsaktuelle tema for både voksne og barn.
Det som vi ble kjent med via helt konge show viser at menigheten lager solide
barnegudstjenester med høy kvalitet. Mesteparten av arbeidet vårt i tjenestegruppene
inngår i gudstjenestene og synliggjør kvalitet med stort, bredt engasjement. I tillegg har
vi barnearbeid/tenåringsarbeid som Gnist, Torsdagsklubb og Oasen. Vi ser frem til
Show It og tror at dette arbeidet kan være et av fokusområdene i menigheten.
Spørsmålet er om det skal defineres som eget område eller om det inngår som en del av
gudstjenesten.
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Ungdommer over 16 år vokser ut av menigheten uten å finne sin plass. Med bakgrunn
i GLS og sesjon it ser vi at vi ikke er gode på ungdomsarbeid og spørsmålet presses
frem om Bymenigheten Sandnes skal drive ungdomsarbeid eller om vi skal
arbeide/legge til rette for å kanalisere ungdommene våre inn i allerede godt drevne
ungdomsarbeid i andre menigheter.
Skal vi satse på å bygge nettverk ved å legge til rette for pleie av ikke-kristne kontakter?
Vedtak:
Vi arbeider videre med satsingsområder/fokusområder på neste møte. Følgende områder
ble vi enige om skal være menighetens fokusområder de neste årene:
1. Gudstjenester
2. Cellegrupper/smågrupper
Sak
72/08
(AU)

Synliggjøring av MR representanter i gudstjenesten
Bakgrunn:
Det er viktig at Menighetsrådet blir synliggjort for menigheten slik at menigheten vet
hvem vi er viss en ønsker å ta kontakt. Det er tidligere gjort vedtak om at MR
representanter skal synliggjøres for menigheten. Vi ønsker å benytte alternative løsninger
for dette
Vedtak:
Gøran og Morgan avgjør hvor i gudstjenesten det passer med synliggjøring av
representanter i MR.Det kan være alt fra vitnesbyrd, forbønn, intervju, tale og
velkomsthilsen. Stab administrerer

Sak
73/08
(AU)

Siste sjekk - Frivillighetsfesten
Gjennomgang av program og oppsummering av at vi har alt på plass

Sak
74/08

Eventuelt
1. MR 1 plass i styret for Show It
Menighetsrådet ønsker å finne en person
som skal representere rådet. Hvem er ikke helt avklart
2. Valg av nytt MR 2009 valgdag blir 14.september, valgperioden blir 2 år. Det
vil bli gitt anledning til forhåndsvalg. Liste som skal inneholde representanter og
varamedlemmer skal være klar til 15.mars.

Neste møte:
Tirsdag 25.november kl 1930
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