
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: Tirsdag 19. oktober 2010 kl 19:00-22:00

Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Hans Lie,  Atle Straume, Kjetil Vignes (fra kl 20) og Bente 
Rolfsnes (referent) 

Forfall: Vidar Bakke og Sigbjørn Lillesund

Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20. Vi bruker LifeShape-skjema og deler fra våre liv.

Orienteringssaker
• Nettverksgruppen - kort referat fra første møte
• Gudstjeneste forordningen – forslag til høring fra biskopen. 
• Månedsrapport for givertjenesten – fremdeles noe lavere enn budsjettert
• Familieverkstedet –  orientering fra Atle. Styret er imponert over viljen de ansatte viser til å stå 

på. Ann-Sigrun slutter som lønnet medarbeider ved årsskifte. Ingrid fortsetter, hennes oppgave 
blir kun salg. Hanne Brit Sandsmark fortsetter med regnskap i Familieverkstedet. Lønnes på 
timebasis også etter nyttår.

Sak 
45/2010 

Utrustende menighet 
Orientering fra Hans, Ove og Morgan om arbeidet i Agenda 1. Presentasjon av handlingsplan 
med konkrete mål og steg mot gjennomføring. 
Vi delte tanker rundt suksessmåling – hva tenker vi er suksess? Jesus sa: «følg meg»! til sine 
disipler. Vi planter menigheter - blir det disipler av det?

MR står sammen med Agenda 1 gruppen i arbeidet om å bli en utrustende menighet.
Sak 
41/2010 
forts 

Samtale mellom prosten, ByMenigheten, Ganddalen og Gand menighet 
Ove og Morgan orienterte fra møtet. Etter drøfting er det enighet om at vi fortsatt er med på 
samtalene. Neste møte er 16.november.

Sak 
09//2010 
forts  

Verdier og Strategi
Vi tok en liten justering på dokumentet som nå går til endelig høring hos cellegruppelederne 
og mentorene. Morgan sender ut.

Neste møte tirsdag 9.november kl 19
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