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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Menighetskontoret 
Tid: Tirsdag 19. januar 2010 kl 19:00-22  

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes, Atle Straume og 
Morgan Fjelde. 

Andre: Prost Ludvig Bjerkreim  felleskap og sak 1      

Fellesskap, bibel og bønn (kl 19-20): Åpningsord fra Jes.40,27-31. Vi delte deretter vår troshistorie 
med hverandre og avsluttet med bønn for verden, land og folk, by, nabolag, arbeidsplass og familie  

Prostens halvtime. Ludvig Bjerkreim var på besøk for å bli kjent med menighetsrådet og for å 
informere om sitt strategiske relasjonsbyggende arbeid. Han legger vekt på gode åpne dialoger og god 
informasjon på forhånd viss det skal skje endringer i organisasjonsstruktur. I Sandnes er det lov å gå 
litt på tvers.. det er lov å tenke litt ut av struktur. ByMenigheten er et eksempel på det.  

Orienteringer (lesesaker som ikke ble gjennomgått på møtet): 
ECPN - Vidar Bakke, Ove Eldøy, Monica Straume og Morgan blir med på læringsfellesskapet 
som starter opp 22-23 januar. 
Kort skriftlig orientering fra Bente ang arbeidet i Fellesrådet. Bente er i Fellesrådet valgt til å 
være med Kirkelig Administrasjonsutvalg (KADMU) 
Konfirmantsamarbeid i Ganddalen.  Vi har tatt et initiativ om samarbeid om konfirmanter i 
den skolekretsen som Lundehaugen Ungdomsskole vil dekke. Våre argumenter overfor Gand 
ang dette samarbeidet er:  
- et felles arbeid mellom menighetene vil være et positivt signal ut til lokalsamfunnet  
- Monica og Thomas Thesen samarbeider i dag godt om leksehjelp på samme ungdomsskole og  
det blir feil å ikke ha et felles arbeid utenom.  
- Det vil forenkle arbeidet for Gand menighet og Kateketen der  
Gand synes at initiativet var bra, men ønsker pga tiden og manglende erfaringer med  
nåværende konfirmantmodell ikke et samarbeid for året 2010-11. De ser for seg at et samarbeid  
kan skje året etter  

Sak 
01/2010

 

Satelitt og nettverkstenkning i Bymenigheten 
Fokusområde nr 5: Nettverk. Stategi, eierskap og økonomi.  

Denne saken skal det brukes tid på og skal drøftes videre. Innledningsvis har vi samtalt og 
hatt meningsutvekslinger:  

Klargjøre hva som er ByMenigheten og hva som er Satelitt av det arbeidet vi nå driver

 

Ha et misjonanalt fokus på bydelen Gandal 
Få klarhet i eierskap for gudstjeneste i sentrum  er det hovedmenigheten eller er det 
en Satelitt i sentrum? 
Bygge nettverk lokalt men ha en fellessamling  den store feiringen. 
«Mitt Nabolag» - skal de være økonomisk uavhengige? 
Tydeliggjøre forskjellen på nettverksplanting og menighetsplanting. Være tydelige på 
at MR er for nettverk med sentral stab. Kanskje «Life Church» via storskjerm kan 
være en ide? 
Flytte menighetskontoret fysisk til sentrum. Starte et ressurssenter. Småfellesskapene 
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er ressursene og er byggesteiner i storfellesskapet 
Eierskap - «eier vi» satelittene? Hvordan nå mangfoldet av kulturer, hvordan nå 
menneskene?Vi må finne den lokale kulturen. Satelittfelleskap må ha en identitet og et 
fellesskap slik at nye mennesker kan nås. Vi må ta lærdom av arbeid andre steder. 
Musikk  kirken er en kulturbærer 
Vi må lage klare rammer som er «store og vide» slik at det gir inspirasjon til å finne 
sine gaver og bruke dem. 
Storsamlingen kan være en disippelgjørende samling for Guds folk, ikke nødvendigvis 
samlinger der folk blir frelst. 

Sak 
02/2010

 

Budsjett / Adm. stilling 
Vi bestemte under budsjettbehandlingen at Kjell Martin sin stilling skulle være på timebasis i 
tidsrommet nov - jan. Dette skulle hjelpe oss til å få en oversikt over den økonomiske 
situasjonen før vi bestemte videre ansettelse. 
I ettertid har følgende skjedd: 
- bispedømmerådet har bekreftet at deres budsjett ikke inneholder en overføring til oss på kr 
110 000 til støtte for prestetjenesten i ByMenigheten 
- Fjorårets givertjeneste endte på 1 780 976. Dette er noe mer enn budsjettert.  

Vedtak: 
Vi budsjetterer med en givertjenesteøkning til ca kr 1 900 000 og beholder budsjettet som 
tidligere planlagt. Vi tilbyr dermed Kjell Martin stilling i 20% fra 01.02.2010  

Sak 
03/2010

 

Ledersamling på Holmavatn 29-30.januar 
Det er utarbeidet et forslag til program på Mentorsamlingen.Videre plangjøring gjøres ut fra 
det. 

Sak 
04/2010

 

NaMu 
Vi fortsetter våre forpliktelser angående nasjonal satsing. ByMenigheten prøver å knytte til 
seg lokal veileder.  

Vedtak: 
Ove, Bente og Morgan blir med på samlingen knyttet til Nasjonal Satsing i oktober. 
ByMenigheten ønsker i løpet av nov/des 2010 å gjennomføre en ny NaMU profil for 
menigheten. 

Sak 
05/2010

 

Eventuelt 
Markering i den siste gudstjenesten for Helge og Kari Standal.  

Vi ønsker å gjøre litt ekstra ut av kommende gudstjeneste og bestiller marsipankake til 
kirkekaffen. Det kjøpes et maleri av Tor Olav Lunde som gave fra ByMenigheten. 
MR hjelper til med oppvasken etter kirkekaffen 

Neste møte tirsdag 9. februar kl 19  


