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:
Lundegeilen 18.
Tid:
Onsdag 20. januar 2016 kl 19:10-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Bente Mari Rolfsnes (nestleder/referent) Håvard Nesvåg,
Håvard Særheim (fra kl 20), Øyvind Lunden, Tor Arvid Flokketvedt (vara) Vidar Bakke
(prest/daglig leder)
Forfall: Torstein Caixeta Thingnæs (ferie)
Innledning ved Vidar Bakke. Hvor får vi energi til «å fylle opp aktivitets-bøtta». Vi tok for oss
«håndregelen» og lot den være utgangspunkt for en samtale om den «åndelige temperaturen» i livet her
og nå.
Orienteringssaker
 MR-referat fra desember er godkjent og lagt ut på internettsiden vår.
 AU-møte 12.01.16. Referat ettersendes.
 Møte om konfirmantsamarbeid BMS – Ganddalen menighet 13.01.16 Oddbjørn og Vidar møtte fra BMS.








Referat fra samordningsmøtet ble forelagt MR. Oppfølging av Sak 57/2015
Stormøte i Fellesrådet v/ Oddbjørn og Tor Arvid. Refererte fra møtet. Flere menigheter har offensiv holdning
til satsing på ungdomsarbeidet.
Status – BMS og flyktninger i Sandnes. (Sak 58/2015) Denne saken ble kort drøftet på AU-møtet. Vi er
enige om at en eventuelt større sak om strategisk tenkning rundt BMS og flyktningesituasjonen i Sandnes,
ikke er klar til å tas opp på dette møtet men kan komme opp på et senere tidspunkt. På vegne av BMS
fortsetter Vidar å ha nær kontakt med Bådeog-huset og Sandnes kommune om hvilke behov vi som menighet
kan bidra i forhold til, jf. kommunal samling 9. februar hvor Vidar deltar
Status – Smeaheia/Sandnes menighet/BMS. Vidar orienterer kort om situasjonen i Smeaheia og ny
henvendelse fra Sandnes menighet. Dette kommer evt. opp igjen som egen sak senere.
”BålSamtaler2016”. Vidar orienterer kort om bibellesingsprosjektet. Se bakgrunn på
facebook.com/BalSamtaler .
Nyttårsretreat på Utstein Pilegrimsgard. 6 stk deltok fra BMS. Veldig gode tilbakemeldinger. Ønske om at
flere får del i en slik flott erfaring.
Nytt fra staben: Per Egeland er ny frivillig administrasjonsmedarbeider på kontoret. Han har gjort en flott
dugnad på medlemsregisteret vårt og søknader til K-Stud.

Sak 01/2016
Møtereferat

Referat fra 18.12.2015 er godkjent

Sak 02/2016
Menighetsfest

- Se info om påmelding på hjemmesiden vår. Planlegging er godt i gang :)

Sak 03 /2016
MR-lederdag
februar /
lederdøgn til
høsten

Bakgrunn:
Heldagsmøte i menighetsrådet, lørdag 20. Februar. Kort orientering om rammer og opplegg.
Det er både dyrt og krevende å samle mange ledere i BMS til et døgn med overnatting på
høsten, vi viderefører derfor dag-samling ved lederdager

Vedtak:
Vi gjennomfører lederdag i begynnelsen av september etter samme mal som vi gjorde
på Utstein Pilgrimsgård i oktober. MR møter kvelden før (fredag fra ca.19.00) for å
ha noe mer tid ved starten av semesteret.
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Sak 04 /2016
Regnskap

Regnskapsoversikt for desember og foreløpig slutt-regnskap for 2015. Orientering
ved Håvard S. Kan se ut som vi ender opp med et overskudd på ca kr 420 000.
Økonomien er likevel slik at vi må følge nøye med for å unngå overskridelser av
budsjettet og for å kunne bygge opp noe likviditet.

Sak 05 /2016

(omgjort fra ubehandlet sak 59/2015)

Misjonsprosjektet Bakgrunn:
Menigheten har gjennom årenes løp vært innom mange misjonsprosjekt: Madagaskar,
– Egypt
Aserbajdsjan, India, Brasil. Vi har støttet et kvinneprosjekt i Egypt i regi av Åpne Dører i over 3
år. Vi har all grunn til å tro at støtten vår har gått til et svært viktig arbeid. Samtidig er det
utfordrende å få ut informasjon om dette konkrete prosjektet. Når vi henter ut informasjon om
Egypt, henter vi i praksis nyhetssaker fra et bredere spekter av prosjekter. I tillegg til Åpne Dører
opererer også Stefanusalliansen og Det Norske Misjonsselskap (NMS) i Egypt. De har samtlige
lang erfaring med samarbeidspartnere i landet. Vi tror at det å spre støtten på tre seriøse
organisasjoner, kan gi oss et enda bedre kjennskap til situasjonen i landet. I denne prosjektpakken
ligger også svært gode formål som kan engasjere barn og unge i menigheten. Vi viderefører
samtidig vårt engasjement for de forfulgte i Egypt.
Tanker omkring hvordan vi skal skape engasjement og eierskap til misjonsprosjektene våre
fremover. Satsing mot barn og unge vil være fruktbart og gi mulighet til engasjert trosliv.

Vedtak:
Vi inngår avtaler om å fordele vår støtte mellom Åpne Dører, Stefanusalliansen og
Det Norske Misjonsselskaps arbeid i Egypt.
Sak 06/ 2016
Målsettinger
for BMS 2016

Vi har startet prosessen «Strategi mot 2020»
Vi ønsker å satse på barn og unge – og vi har behov for å fornye og øke antall ledere i Jungelgjengen
(5år til 4.klasse). Arbeidet med å danne forbønns-team er startet.
I 2016 ønsker vi å se:
 Konturene av en strategi for BMS mot år 2020. Mål om å ha en strategiplan klar innen
utgangen av oktober 2016.
 Et styrket barne- og ungdomsarbeid, bl.a. med en konsolidering av samarbeidet med
Ganddalen om konfirmantarbeid og en fornyelse av 10-14-arbeidet i menigheten (særlig Sklubben, 5.-7.kl ) under gudstjenestene. Muligheter for et samarbeidsprosjekt med
Søndagsskoleforbundet?
 Utrustende lederskap. - Videreføring av strategien med tettere oppfølging av celleledere og
tjenestegruppeledere gjennom en coachende ledelse. Mål om å få på plass et team av
mentorer for celleledere og et forbønns- og veiledningsteam som kan fungere på tvers i
menigheten.
 Behovsorientert evangelisering. I første omgang handler dette om større bevissthet om
forbønn for ufrelste. Cellegruppene som kanal (BRO-verktøyet i heftet). Tilby Alpha-kurs med
utgangspunkt i en eller flere cellegrupper fra høsten av?
 Engasjert trosliv. Virkemidler: Temaserien «Helt enkelt», bibellesingsprosjektet
«BålSamtaler2016». Videreutvikling av forbønnstjenesten i menigheten gjennom
forbønnsteamet. (Undervisningskveld med Jan Torland i februar.)
 Nådegavebasert tjeneste: Rett leder på rett plass. Det begynner i MR. Stimulere til
nådegavetester og intervjuer i cellegruppene høsten 2016.
 Nettverksmenighet. Være støtte for huskirkefellesskap. Strategiprosess for å bidra til å gjøre
BMS til en mer flerkulturell menighet? Bygge broer til flyktninger i Sandnes. Være
støttespillere for arbeidet på Smeaheia, bl.a gjennom familien Ryen.
 Misjonal menighet. En raus menighet med en solid økonomi/givertjeneste som understøtter
misjon og menighetsplanting. Fornyet satsing på Egypt gjennom bredere samarbeid med flere
aktører i landet (Åpne Dører, Stefanusalliansen, NMS).
 Inspirerende gudstjenester. For alle punktene ovenfor vil våre gudstjenester være en
vesentlig katalysator. Prosessen med å planlegge gudstjenestene bedre fortsetter gjennom
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gudstjenesteutvalget. «Lande» prosessen med en god grunnordning for gudstjenesten (jfr
Bispedømmet) som både ivaretar en slitesterk ramme og gir stort rom for variasjon og
utprøving.

Sak 07 / 2016
Evetuelt

- Fellesrådet – endre teksten i ansettelsessaken.
Det er forslag i fellesrådet om å gjøre en liten endring av ordlyden, spørsmålet er da om saken skal
tilbake til lokale MR for ny saksbehandling. Etter drøfting om videre saksgang i denne saken, enes vi
om at det er unødvendig å sende denne saken tilbake til menighetsrådene. Vi har tillit til at det ble gjort
grundig demokratisk prosess og saksgang da saken var til behandling i forrige råds-periode

Neste møte i MR blir lørdag 20. februar kl 9.00 – 15.00 i lokalene til Krogedal Begravelsesbyrå i
Stavanger
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