
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 13.april 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Sigbjørn Lillesund, Hans Lie, Atle Straume og Bente 

Rolfsnes (referent) 
Forfall: Kjetil Vignes

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

Orienteringer:
• Medarbeiderfesten utsettes til en oppstartsamling i begynnelsen av høsten. Vi har en utvidet 

kirkekaffe søndag 22.mai med bla opplesing av visitasforedraget.
• Nominasjonskomiteen har spurt endel personer og fått mange gode kandidater. 7 stk har til nå 

svart ja. Komiteen fortsetter å invitere til valg. Det jobbes etter hyrde, profet, apostel, lærer og 
evangelistprinsippet.

• Samtaler m Ganddalen og Gand menighet. Ove og Morgan orienterte

Sak 
15/2011 
forts  

Høstsemesteret og gudstjenester
Dokumentet «En ny vår i høst» ble fremlagt for celleledere og mentorgruppen som går inn for 
å prøve ordningen ut høsten 2011. Samtidig ber en menighetsrådet være obs på 
generasjonsdelen i den nye gudstjenesten.
Cellesøndag – hvor kommer den inn? Denne dagen/kvelden er ment til å gjøre noe «ut» mot 
andre dvs ut mot folk rundt oss.

Vedtak:
• Menighetsrådet lytter til innspill og råd fra mentorgruppen og cellegruppelederne. 

Gudstjenesteendringen i «En ny vår i høst» gjennomføres.
• Det er ønskelig at hver cellegruppe finner 2 søndager hvert semester for cellesøndag. 

Gruppene melder inn når og hva som skal gjøres. Dette for å gi innspill til lærdom for 
menigheten og feiring og for å utløse forbønn og forventning. 

16/2011 
forts 

NaMU
Arbeidet med å forstå profilen er startet. Vi har i det hele en høy skår og kan konstantere at vi 
dermed regnes som en sunn menighet!

Behovsorientert evangelisering hadde lavest skår denne gangen. 
Ved å studere utsagnene som hører til denne delen av testen, ser vi at punktet som omhandler 
forbønn for at venner, kolleger og slektninger skal komme til tro har en økning siden forrige 
undersøkelse. Det er gledelig. Det er positiv endring i utsagnet «Lederne i menigheten støtter 
enkeltmennesker i deres forsøk på å nå nye med evangeliet.» Utsagnet «I menigheten vår er 
det mye kreativitet i arbeidet med å nå nye» har høy skår. Kjekt!God honnør til alt kreativt 
arbeid som gjøres i menigheten.

Så ser vi utfordringer når det gjelder omsorg for mennesker i nød (mat, klær utdannelse, 
rådgiving).

Runar Landro, NaMu veilederen vår, skal være med oss på neste møte og veilede oss et steg 
videre i dette arbeidet
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Sak 
22/2011 

Rolle og funksjonsbeskrivelse for Tjenestegruppelederne
Vedtak:
Rollebeskrivelsen er veldig bra og gjennomføres.

Sak
23/2010

Stabstur
ByMenigheten har fra Fellesrådet fått tildelt kr 2000 pr ansatt til stabstur. Det jobbes med tur 
til London i tidsrommet 23-26.mai. Det er samarbeider med menigheter i området om 
fellestur, bla Bærland menighet.

Vedtak:
Utgifter utover det Fellesrådet dekker opp for, dekkes av ByMenigheten.

Sak
11/2011
forts

Utrustende – definisjon av disippelbegrepet
Utsettes til et senere møte

Sak
24/2011

Eventuelt
• Givertjenesten – det vurderes å bruke et firma til denne oppfølgingen. MR gir 

klarsignal til at Morgan kan kan undersøke dette videre.

Neste møte onsdag 4.mai kl 19
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