
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: Kontoret 
Tid: Onsdag 18.august 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Morgan Fjelde, Kjetil Vignes, Ove Eldøy, Sigbjørn Lillesund, Øystein Aarseth  og 
Bente Rolfsnes (referent)

Forfall: Hans Lie, Vidar Bakke og Atle Straume.

Fellesskap, bibel og bønn fra kl 19-20
Orienteringer: Pristilbud fra Vågen Videregående skole er på kr 15000 pr gudstjeneste. 

Sak 
31/2010 

Budsjett - revidering
Regnskapet tom juli viser et underskudd på vel 105.000 kr som i hovedsak skyldes redusert 
givertjeneste. Dessuten ble overføring på kr 110 000 fra bispedømmet for 2010, gitt i 2009 
og regnskapsført samme år. De fleste postene er justert for å redusere underskuddet. Bl.a. er 
løpende utgifter knyttet til gudstjenesten, slik som annonsering, redusert. Etter grundig debatt 
gjøres følgende vedtak:

Vedtak:
Midler fra "5% konto" benyttes til å støtte Mitt Nabolag. Resten av underskuddet dekkes av 
egenkapitalen. Det fokuseres på å øke givertjenesten.
MR ønsker å imøtekomme søknad fra DIG om økonomisk støtte. DIG får kr 10 000 i 
oppstartstøtte.

Sak 
32/2010 

Stilling Ungdomspastor
Stillingen som Ungdomspastor er en fast stilling. 

Vedtak:
Status for Monica Straume omgjøres fra engasjement til fast 80% stilling. 

Sak 
09//2010 
forts

Verdier/fokusområder
AU har jobbet videre med det forenklede forslaget, basert på enighet omkring:
Verdier: Disippelgjøring, misjonal og raus
Virkemidler: Grupper, gudstjeneste og nettverk 

Verdier kan også beskrives som utrustende, utadrettet og raus

Vi tar dette nye forslaget med til ny høring på celleledersamlingen på Ogna.
33/2010 Kleskode på gudstjenester

Prestene har den senere tid ikke hatt på seg liturgiske klær på gudstjenestene, unntatt ved 
nattverd og dåp. Praksis med ikke-liturgisk påkledning utvides til også å gjelde gudstjenester 
med nattverd.

Sak 
34/2010

Ledersamling på Ogna
Utsendt program med oppgavefordeling ble gjennomgått. 

Sak 
35/2010

Eventuelt
• Invitasjon fra prosten til samtale om samarbeid mellom menighetene 

Gand/Ganddalen og ByMenigheten. Morgan + Ove eller Bente deltar.

Neste møte onsdag 8.september kl 19
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