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:

Kontoret
Onsdag 8.september 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Atle Straume, Kjetil Vignes (fra kl
20) og Bente Rolfsnes (referent)
Varemedlem: Sigbjørn Lillesund
Fellesskap, bibel og bønn fra kl 19-20
Sak
Cellesøndagene
36/2010 Cellesøndag er et av få utadrettede arrangement vi har i menigheten. Denne høsten har vi tett
med gudstjenester. Vi registrerer at flere opplever det vanskelig med cellesøndag, hva man
skal gjøre osv. Morgan, Gøran eller en av mentorene er villige til å komme i cellegrupper
som ønsker hjelp til å komme i gang.
Vedtak:
Det blir cellesøndag 28.november. I tillegg oppfordres cellegruppene til å arrangere en
«cellesøndag» i løpet av ukene 40-42. Cellegruppen velger selv en passende dag.
Sak
Verdier og strategi
09/2010 Våre verdier er:
forts
Utrustende, utadrettet og raus
Våre viktigste virkemidler er:
Grupper, gudstjenester og nettverk
Vedtak:
AU jobber videre.
Sak
Samarbeid - ByMenigheten i samtale med Ganddalen og Gand menighet
37//2010 Prosten har invitert oss til samtale om samarbeid mellom menighetene Gand, Ganddalen og
Bymenigheten. Vi vet ikke hva samtalen vil dreie seg om eller hva utfallet blir.
Bymenigheten vil i et eventuelt samarbeid legge stor vekt på å ivareta menighetens sentrale
verdier.
38/2010 Bispevisitas
Stavanger biskop planlegger å holde visitas i ByMenigheten-Sandnes tidlig i 2011.
Varslingfristen for visitas er 6 måneder.
Menighetsrådet er delt i synet på hvorvidt det ønskes at Stavanger biskop skal ha tilsyn med
menigheten. Etter drøftinger kom vi frem til følgende:
Vedtak:
MR lar biskopen gjennomføre visitas i Bymenigheten. Foreslått tidspunkt passer ikke for oss,
vi vil derfor be om et tidspunkt som passer bedre i forhold til vår drift.
Neste møte onsdag 29.september kl 19
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