
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: Menighetskontoret
Tid: Tirsdag 16. mars 2010 kl 18-2215

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

Fellesskapet mellom de troende 
De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble  
grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og  
hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver  
enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet  
og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt i hele  
folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. 
Ap.gj.2,42-47
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14/2010

Satellitt og nettverks-tenkning i ByMenigheten 
Fra forrige møtereferat:
Strategi, eierskap og økonomi for nettverket. Viktig og vanskelig drøfting
Kanskje må vi se på dette på en helt ny måte? Hvor vidt er det mulig å spre "BM-DNA" i
nettverket? Er en kraftig forenkling nødvendig?

BMS har fått godkjent et konsept for drift og ansettelse (giverbasert menighet). Dette 
nybrottsarbeidet gjør det mulig å danne små menigheter rundt omkring.

Menigheten er nå midt i en satsing. Drøftingene viser at vi begynner å komme på en felles 
plattform for å komme i mål. Det er behov for forenkling. 
Modell: Nettverk- hjelpe andre. Tanken om «Ressurssenter» kan være lettest å gripe fatt i.

Fortsettelse av drøftinger og nytenking.
Ved danning av satellitt eller fellesskaps-nettverk mener vi det er viktig at slike fellesskap 
gjenspeiler et felles grunnlag som BMS står for (BMS-DNA). 

Visjonen «at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende  
fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet» må være drivkraften og fundamentet. Videre 
ser vi for oss et minimum felles grunnlag. Ut fra fundament og grunnlag kan det spire frem 
forskjellige former for fellesskap i Sandnes, nabokommuner eller fjerntliggende steder. Det 
kan være nettverk og/eller satellitt i nærområder, eller ny BM i fjernområde.

Hva er minimum felles grunnlag? Dette mener vi BMS-DNAet inneholder:
• Evangelisk Luthersk bekjennelse   (teologisk platform)
• giverbasert fellesskap - 10% prinsipp   (mottar ikke penger fra staten)
• smågruppe-basert  
• livsnært/relevant fellesskap og forkynnelse 
• misjonalt fellesskap   – både nært og fjernt for å være del av noe større
• nådegavebasert   – dvs aktive medlemmer
• gudstjenester (type/form)
• dele ressurser
• navn/logo

 

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no
1



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.
Punkt med understreking er det vi så langt ser på som minimum felles grunnlag. 
Vi forutsetter at «Livsnært/relevant» inngår i både misjonalt fellesskap, smågrupper og 
gudstjenester.
«Gudstjeneste» er benevnelsen for storfellesskapets samling. Vår tradisjon er at formen kan 
variere.
 
Når det gjelder navn på nyskapte fellesskap gjenstår mer drøfting. Likeledes bruk av BMSs 
logo.  

Saken er ikke ferdig behandlet.

Neste ordinære møte onsdag 7.april kl 19
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