
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 23.august 2011 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Morgan Fjelde, Ove Eldøy, Kjetil Vignes, Hans Lie, Atle Straume, Sigbjørn Lillesund 

og Bente Rolfsnes (referent) 

Fellesskap, disippelgjøring av MR, fra kl 19-20 med utgangspunkt i dagens ord fra Jonas 4,1-11

Sak 
15/2011 
forts  

Høstsemesteret og gudstjenester
Noe forberedelser gjenstår men mye er på plass. Mandag 26.september blir første 
undervisningskveld for åndelig påfyll, deretter fortsetter vi hver 4.mandag

Sak 
34/2011

Menighetsfest
Det blir en fest 1.oktober for «ikke-småbarnsforeldre». I tillegg blir det week-end i midten av 
oktober

Sak 
30/2011 
forts

Ansettelser i ByMenigheten fremover
Hvilke behov har menigheten? Hva trenger vi? Grunntonen er fremdeles at det er alle vi 
frivillige som driver menigheten.

* Cellegruppeledere og medledere er medarbeidere som skal følges opp.
* Tjenestegruppeledere skal ivaretas, likeledes skal barnelederne følges opp og bli betjent. 
Alle som gjør en tjeneste for menighetsfellesskapet skal bli ivaretatt.
 
Vi ser klart at vi har behov for frivillighetskoordinator som inkluderer barn og barnelederne. 
En person ble utfordret før sommerferien og har takket nei. Det arbeides videre med en annen 
person.

Tjenestegruppelederne har sammen med Gøran blitt brukt til innspill/planlegging av vår og 
høst semester i tillegg til å arbeide frem julegudstjenesten. Vi vil se på om vi får en gruppe av 
tjenestegruppelederne til å fortsette dette arbeids-forumet til innspill.

04/2011 
forts 

Kirkevalg 2011 – status og videre arbeid for valgstyret
Det blir gitt anledning til forhåndsstemming etter gudstjenesten 4.september. Hans, Bente og 
Kjetil tar seg av dette. Morgan henter stemmesedler og konvolutter.
Ordinært valg mandag 12.september fra kl 14-18. Morgan leder dette valget, spør 2 til om å 
være tilstede. Henry Ove og Ragnhild utfordres til tellekorps.

Sak 
35/2011

Ledersamling Holmavatn 16-17.september
Tema blir høstens struktur – styrking av cellegruppenes betydning. «Nattverdtrening» i 
smågrupper.
Fokus lørdag formiddag blir siste NAMU-profil. Runar Landro blir sannsynligvis med.

Sak 
36/2011

GLS – ByMenigheten dekker noe av deltakeravgiften
Deltakerprisen er kr 849 for dem som er påmeldt før 20.juni og kr 949 for senere påmelding. 
ByMenigheten sponser kr 449 pr deltaker. Egenandelen blir da henholdsvis kr400 /500 alt 
etter hvor tidlig en har meldt seg på. Hver deltaker betaler maten selv.

Neste møte tirsdag 13.september kl 19
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