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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18.  

Tid: Tirsdag 18. august 2015 kl 19:00-22:10 

Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Vidar Bakke (prest), Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Kari 

Sinnes, Hans Lie, Håvard Nesvåg(vara) og Finn Stangeland (referent). 

Forfall: Kari Sinnes 

 

Finn hadde med forfriskninger i form av sjokoladekake, is og jordbær.  Samtidig delte vi 
hvordan sommeren hadde vært for den enkelte. Vi avsluttet med bønn for menigheten, våre 
medarbeider og for hverandre. 
 
Orienteringssaker (fra AU):  

      1.   Vidar orienterte om at nytt team av ”gudstjeneste ledere” er på plass, forbønnsteam på hver 

gudstjeneste, samt personer til gudstjeneste forum. 
       2.   Vidar orienterte også om personalsituasjonen. Han selv vil være i 80% stilling. Alle øvrige nye personer 
(Oda, Ida og Monica) har startet opp i sine stillinger.  
       3.    Oddbjørn orienterte om endringer i cellegrupper og Vidar om nye manns- og kvinnegrupper. Det gjør at 
vi har et bredt utvalg av forskjellige gruppe tilbud.  
       4.    Finn gikk gjennom regnskapet pr juli. Givertjenesten er fortsatt god og over budsjett. Kostnadsstyringen 
virker bra og budsjettet holdes.  
        5.    Vi hadde en kort oppdatering på nye arrangement denne høsten som forskjellige temakvelder, ”Syng 
med oss” og fellesprosjektet ”Kvinner i Bibelen.”  
        6.    Det blir også et måneds tilbud for elever i videregående skole. Dette er et samarbeid mellom Salem og 
BMS.  
        7.    Flere ledere til barnearbeidet er et ønske. Kan vi utfordre seniorer i menigheten som ikke har andre 
tjenester?  

 

Sak 36/2015   Referat fra møte 17.06.2015. 

 Endringsforslag er innarbeidet og sendt ut og referatet godkjent. 

Sak 37/2015 
 

 

 

 

 

 

Høringssak: Ansettelses reglement i Sandnes krk. Fellesråd. Bør dette endres? Dette 

gjelder hvorvidt Fellesrådet skal endre sin ansettelsespraksis der homofilt 

samlevende ikke kan ansettes i ”vigslede stillinger og stillinger som ligger nær opp 

til stillinger som krever vigsling i utdanning og ansvar”. 

Dette var en ”glemt” sak fra før sommeren. Daglig leder hadde sendt ut orientering i 

begynnelsen av august og forslag til vedtak i MR. Medlemmene stemte ja eller nei til 

dette og mulighet for å foreslå annet vedtak. Et medlem i MR ønsket at vi drøftet saken i 

fellesskap, noe vi også gjorde. Det endret ikke stemmegivningen som ble 6 mot en 

stemme for dette forslaget:  

”Vi ønsker ikke en liberalisering av dagens ansettelsesreglement. Primært går vi inn for et 

reglement som følger ordlyden i Alternativ 3 c) ” Unntaket for alle stillinger med 

utadrettede/forkynnende arbeidsoppgaver. Subsidiært ønsker vi at dagens reglement 

videreføres i tråd med ordlyden i alternativ 3 b) ”Unntak for vigslede stillinger og for 

stillinger som ligger nær opp til stillinger som krever vigsling i utdanning og ansvar”. 

 

Mindretallet ønsket at homofilt samlevende kan ansettes i alle stillinger. 

  

Sak 38/2015 

 

 

 

Bruk av mennesker i frivillig tjeneste og BMS’s samlivsetikk. 

Vidar orienterte om bakgrunnen for denne saken og MR ga sin tilslutning til 
følgende formulering: 
BM står fast på den klassiske bibelske forståelsen av ekteskapet som Guds gode 
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ordning for samlivet mellom mann og kvinne. Samtidig vil vi vise raushet i møte med 
mennesker som er underveis. Det innebærer at alle er velkommen i fellesskapet. Og 
det betyr at de kan inviteres til å bruke sine nådegaver i frivillig tjeneste, selv om 
meninger eller praksis ikke alltid samsvarer med menighetens offisielle syn i dette 
og andre spørsmål.  
  

Sak 39/2015 

 

 

 

 

Sak 40/2015 

 

Menighetsweekend. 
Åpta leirsted er reservert i tidsrommet 3-5 juni 2016. MR stiller seg positivt til at det 

arrangeres menighets weekend. Nytt råd må utnevne komité til å planlegge dette i samråd 

med Staben. 

 

Godhet 2016.  
Saken utsettes til neste møte. 

Eventuelt Finn påpekte at ifølge ”Regler om formene for menighetsrådets virksomhet” skal 

innkalling og sakliste foreligge en uke før møtet. AU oppfordres til å innskjerpe dette. 

 

Håvard lurte på om det finnes en oversikt over barn i BM som skal inviteres til 

Tigerklubb i hjemmene. Vidar tar dette videre til staben.  

  Påminnelse: 

Møtedatoer for MR høsten 2015: 15/9 – 20/10 – 18/11 – 16/12.  

 

Neste møte i MR blir tirsdag 15. september 2015 kl 19.00 – 22.00 i Lundegeilen 18. Ansvar for 

forfriskninger har Kari.  


