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:
Lundegeielen 18
Tid:
Onsdag 30.januar 2019 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein
Caixeta Thingnæs, Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø og Tor-Arvid Flokketvedt og
Bente Mari Rolfsnes (referent)
Oddbjørn fratrådte under sak 9
Felleskap og bønn – vi delte fra livet vårt.
Sak 01/2019
Diverse orienteringer

• Referat fra MR 19.12.18. Tas til etterretning.
• Status Alphaprosjekt og grupper i menigheten våren 2019
Én husgruppe er etablert med ukentlige Alpha-samlinger. Det er
plan om oppstart av minst én Alpha-gruppe også til høsten. De
fleste av de andre cellegruppene bruker også Alpha og inntrykket er
at opplegget fungerer bra. Vi merker oss også at det er noen nye på
gudstjenestene. Generelt: Alpha er en spennende treningsarena for å
utruste menighetens folk i å sette ord på hva vi tror på.
• Vidar var i møte med Kirkerådsleder og Kirkerådsdirektør
10.1.2019
Møtet var i egenskap av verv som nestleder Frimodig kirke, men
spørsmålet om status valgmenigheter ble grundig drøftet. Opplevde
at det var en god og konstruktiv dialog. Interessant å få et
utenfraperspektiv på hvordan vi oppfattes som menighet. Vidars
inntrykk er at vi nok trenger å kommunisere enda tydeligere at vi
har et strategisk og misjonalt oppdrag som menighet, ikke primært
et konservativt «protest-oppdrag».
• Møte i Stavanger om tankesmien «Skaperkraft», 21.1.2019 (Vidar)
Det var svært interessant å merke fokus disse nå har på å mobilisere
til hvordan vi kan bli bedre som kristne og menigheter til å gjøre
troen relevant i samfunnet, jf. «arbeidets teologi» og stoppe
lekkasjen av unge som forsvinner fra kirken. Et bredere
samfunnsperspektiv enn bare abort og homofili.
• Seminar på NLA (Norsk lærer akademi)
Vidar deltar på seminar på NLA i Bergen, mandag 28.1. Han skal
undervise for kirkelige tilsatte i Bjørgvin og noen frivillige om
«Disippelrytmer». Deltar på vegne av Frimodig kirkes som også
betaler.
• Webkurs
Førstkommende tirsdag 29.1., kl. 20-21 og fem tirsdager fremover
deltar Vidar i et webkurs for ledere i regi av NAMU om «utrustende
lederskap». Vil undersøke om dette er et egnet ledertreningsverktøy
også for frivillige i menigheten.
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• Kontorer i Lundegeilen 18 og ny leietaker.
Redaksjonsleder i Luther forlag, Kathrine Vigdel har fått fast
kontorplass i Lundegeilen 18. Leiekontrakt er inngått med
Lunde/Luther forlag. Ganddalen menighet faktureres kvartalsvis for
punktvis leie av konferanserom og loft til styremøter og
trosopplæring.
Sak 02/2019
Status økonomi
Sak 03/2019
Menighetsfest 10.mai

Håvard orienterer om status for økonomien i Bymenigheten. Årsregnskapet
er ikke ferdig men det ligger ikke an til store overraskelser.
Bakgrunn: Tidligere har den årlige menighetsfesten vært lagt til januar. Vi
ønsker nå å kombinere menighetsfest og Alpha-fest (som avslutning av
Alphasemesteret). Sokneprest i Bogafjell Torstein Eidem Nordal bidrar
med kåseri/Alpha-tale.
Menighetsrådet skal gi innspill til festen og sette ned en komité som kan
jobbe videre med det praktiske. Tid:10.mai kl 19 - sted er ikke avklart.

Sak 04/2019
Godhet Sandnes/
Godhetsfest

Sak 05/2019
ByMenigheten
Sandnes 20 år –
markering 810.november

Sak 06/2019
Forespørsel om å bli
partnermenighet for

Bakgrunn: Etter bl.a. ønske fra Bymenigheten, slås Godhet Ganddal
sammen med Godhet Sandnes. Godhetsuka 2019 blir 20.-26. mai.
Bymenigheten har et særlig ansvar for Godhetsfesten for hele byen i
Sandved parken 26. mai. Vidar koordinerer dette og sitter i hovedkomiteen
som ledes av Roar Fossen fra IMI Sandnes. Vi mangler fortsatt noen
nøkkelpersoner til å sitte i underkomiteer.
Bakgrunn: Bymenigheten (Lundehaugen menighet) ble startet høsten
1999. Vi feirer derfor 20 år i 2019. AU foreslår at dette bør få en tydelig
markering i løpet av høsten, fortrinnsvis i november.
Menighetsrådet drøftet flere mulige aktuelle alternativ. Det settes ned en
arbeidsgruppe som skal jobbe videre.
ForslagA:
Velge å avholde et enkeltarrangement som enten kan være en jubileumsfest
på kveldstid eller en festgudstjeneste på et egnet lokale, f.eks. Bydelshuset
eller Stavanger konserthus.
Forslag B:
Gjennomføre en jubileumshelg med ulike ingredienser, f.eks. seminar på
dagtid lørdag, festkveld i egnet lokale lørdag kveld,
generasjonsgudstjeneste søndag formiddag. Eventuelt «Syng med» søndag
kveld.
Vi tenker BådeOg – seminar på dagen, jubileumskonsert på kvelden –
avslutte med generasjonsgudstjeneste søndag. Vidar sjekker ut diverse
lokaler
ByMenigheten – Sandnes er utfordret av Laget på om vi er interessert i å bli
partnermenighet. AU innstiller positivt på dette, men ønsker at vi tar en god
samtale i MR.
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Laget

Vedtak:
Vi blir partnermenighet med Laget. Vidar og Torstein følger dette opp
Les mer om Partnermenighet i Laget her:
https://www.nkss.no/partnermenighet

Sak 07/2019

Oversikt pr januar 2019 gav grunnlag for drøftinger.

Ansatte - status
Sak 08/2019

Løsninger er drøftet
Bakgrunn:
Etter dette vinter- og vårsemesteret er vi ferdig med den Agenda 1Agenda1 felleskapet – prosessen som ti menigheter i Sandnes forpliktet seg til å være med på. Vi
veien videre
har rukket å gjøre oss noen erfaringer. Brev fra ledergruppa i Agenda 1
Sandnes med tanker om veien videre gav innspill til videre drøfting.
Vedtak:
Bymenigheten – Sandnes blir med videre i tråd med tankene i dokumentet
fra ledergruppa.
Sak 09/2019
Oddbjørn er forespurt av Agenda 1 om han vil være interessert i å gå inn i
teamet som reiser til Kambodsja to ganger årlig og driver undervisning av
Misjonsprosjekter og ledere. Han er interessert i dette, dersom det kan bli en del av menighetens
reising
misjonsengasjement. Reisene vil komme på 16000 kr i året.
AU (Bente og Vidar) innstiller positivt på at dette tas inn i vårt
misjonsbudsjett, og ser gode synergieffekter med at vi arbeider videre med
Agenda 1-verktøyet i vårt misjonsengasjement.

Sak 10/2019
Søknad om støtte til
Soul Children
konferanse
Sak 11/2019
Rapport fra
byggutvalget
Sak 12/2019
Eventuelt

Vedtak:
Menigheten støtter reise til Kambodsja med kr 16000.
Disse to misjonsturene gir oss anledning til å vurdere om vi skal utvide vårt
misjonsengasjement i flere land.
I denne forbindelse vil det utarbeides egne retningslinjer for behandling av
søknader om støtte.
Vi har mottatt søknad fra Sandnes Soul Children om støtte til dirigent som
skal delta på konferanse i USA sommeren 2019. (Anne Marthe er medlem i
Bymenigheten.) AU innstiller på 3000 kr i støtte som sist.
Vedtak:
Vi gir kr 3000 i støtte til deltagelse på konferanse
Byggutvalget som MR nedsatte har fullført sin spørreundersøkelse og levert
sin rapport.
Det er en grundig og strukturert rapport. Takk til gruppen for godt utført
arbeid. MR tar den til etterretning og jobber videre med saken.
Ingen saker

Neste møte: onsdag 20.februar 2019 kl. 19:00 – 22
Ansvar for forfriskninger: Håvard S
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