
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. 

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no 
1

 

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18.  

Tid: Tirsdag 20. oktober 2015 kl 19:00-20:00 (Fellesmøte avtroppende og nyvalgt MR) 

 Kl. 20.00-22.00 (Konstituerende møte nytt MR) 

Avtroppende MR: Oddbjørn Folde(leder), Reidun Aalstad (nestleder), Vigdis Norheim, Kari Sinnes, 

Håvard Nesvåg, Hans Lie, Vidar Bakke (daglig leder/hovedprest) 

Forfall: Finn Stangeland.  

Påtroppende MR: Oddbjørn Folde, Bente Rolfsnes, Håvard Nesvåg, Håvard Særheim, Øyvind 

Lunden, Torstein Caixeta Thingnæs, Tor Arvid Flokketvedt (1. Vara), Vidar Bakke 

(daglig leder / hovedprest/referent)  

 

Oddbjørn åpnet med lesning fra boka ”Det er mye man ikke må” av Tomas Sjødin.  

Orienteringssaker:  

- Vidar orienterte om vedtak i saken om ansettelsesreglement i Fellesrådet som var til høring i MR i 

august.  

- Lederdag skal være på Utstein Pilegrimsgard 24. Oktober. Ove Eldøy, Torstein Caixeta Thingnæs, 

Oddbjørn Folde og Vidar Bakke har ansvar for program og opplegg. 23 personer er påmeldt.  

- Orientering om påmelding til GLS 6.-7. November, satt opp som eventuelt-sak.   

- Avtroppende menighetsrådsmedlemmer ga gode råd og innspill til det nye menighetsrådet.  

 

FELLESMØTE gammelt og nytt råd: (Bare avtroppende menighetsråd hadde stemmerett i 
saker med vedtak.) 

Sak 44/2015   Referat fra møte 18.08.2015. 

 Tatt til orientering.  

Sak 45/2015 
 

 

 

 

 

Økonomistatus 

Med bakgrunn i epost fra avtroppende økonomiansvarlig i MR, Finn Stangeland, 

orienterte Vidar og Oddbjørn om den økonomiske situasjonen. Tilfredshet med at 

økonomien er langt bedre nå enn på begynnelsen av året. Dette skyldes økt givertjeneste, 

flere gode sponsorgaver, god kostnadskontroll og reduserte lønnsutgifter deler av 2015 

grunnet sykmelding og fødselspermisjon. Avtroppende Menighetsråd anbefaler det nye 

Menighetsrådet å ha et fortsatt fokus på økonomisituasjonen framover. Det kom forslag 

om at det i neste års budsjett blir avsatt midler slik at menigheten over tid bygger opp en 

større egenkapital i tråd med god forvaltning. Dette tas opp i forbindelse med 

budsjettarbeid.  

 

 
Sak 46/2015 

 

 

 
 

Søknad på Priska & Akvila-stipendet 2015.  
Det har så langt i år ikke kommet inn søknader om støtte til ledertrening for 

menighetsplantingsprosjekter her i Norge. Nylig har vi (på anbefaling fra Helge Standal) 

mottatt søknad fra Martin Alexandersson, tilknyttet DAWN, som er ansvarlig for 

gjennomføring av M4-kurset i Tsjekkia og Slovakia for 15-20 deltakere fra lutherske 

kirker der. Det er søkt om støtte til deltakerne for å gjennomføre en studietur til England 

og møte med “fresh expressions” der.  

Vedtak: ByMenighetens “Priska & Akvila”-stipend for 2015 på 50 000 kr innvilges dette 

formålet. Det bes om en rapport fra gruppen etter endt studietur. 

Menighetsrådet har ikke tatt endelig stilling til om dette stipendet (5%-støtten til 

menighetsplanting) generelt skal utvides til også å kunne inkludere prosjekter i Europa.  



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. 

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no 
2

 

Sak 47/2015 Deltakelse fra ByMenigheten-Sandnes på konferansene Exponential 

(Menighetsvekst) i Orlando og The Orange Conference (Tro på hjemmebane) i 

Atlanta i april 2016. 

 

Vedtak: Fra staben reiser Vidar Bakke på både Exponential og The Orange Conference 

til våren. Anne Marie Vik Røise (barnepastor) og Ariane C. Thingnæs (ungdomspastor) 

deltar på The Orange Conference.  

Menighetsrådet kommer tilbake til om flere frivillige ledere i menigheten skal utfordres 

til å delta og evt. sponses av menigheten i forbindelse med budsjettbehandlingen.  

Sak 

48/2015 

(Eventuelt) 

Delegasjonsfullmakt fra avtroppende til nytt Menighetsråd   

Avtroppende Menighetsråd sitter i utgangspunktet fram til 1. November.  

Vedtak: Det delegeres fullmakt til nytt Menighetsråd å fatte vedtak i alle eventuelle saker 

som kommer opp mellom dette møtet og 1. November.  

Sak 

49/2015 

(Eventuelt) 

Sponsing av deltakere til GLS (Global Leadership Summit) i Grødem kirke 6.-7. 

november:  ByMenigheten har forhåndsbetalt for 15 plasser til GLS. Så langt er bare 3 

personer påmeldt. I utgangspunktet skulle ikke menigheten sponse deltakere i år. 

Vedtak: For å få flere til å melde seg på, tilbys Menighetsråd, alle 

cellegruppeledere/medledere og tjenestegruppeledere konferansen til 300 kr. Alle andre i 

ByMenigheten tilbys konferansen til 800 kr. Vidar sender ut epost om dette.  

 

KONSTITUERENDE MØTE, NYTT MENIGHETSRÅD: 
 

Sak 50/2015   Konstituering av nytt MR 

Leder: Oddbjørn Folde, enstemmig valgt for 1 år.  

Nestleder og AU-medlem: Bente M. Rolfsnes, enstemmig valgt. Bente blir også referent 

for MR f.o.m. neste møte.  

Fellesrådsmedlem: Tor Arvid Flokketvedt. (Enstemmig valgt).  

  

Sak 51/2015 Andre funksjoner i MR 

Alle medlemmene i rådet delte sine tanker og visjoner for arbeidet i den kommende 

fireårsperioden. Det var enighet om at hvert medlem kan tildeles særlige fokusområder 

med utgangspunkt i interesser og gaver. Samtalen om fokusområder vil fortsette, men ser 

foreløpig slik ut: 

Håvard Særheim: Økonomi, cellegrupper. 

Håvard Nesvåg: Gudstjenester, familier.  

Øyvind Lunden: Visjon og strategi. (Foreløpig).  

Torstein Caixeta Thingnæs: Strategi, diakoni og misjon.  
 

Neste menighetsrådsmøter før jul:  

Onsdag 18. november, kl. 19.00-22.00. Forfriskninger v/ Håvard Nesvåg.  

Onsdag 16. desember, kl. 19.00-22.00. Forfriskninger v/ Bente Rolfsnes.  

Vår veileder i Naturlig menighetsutvikling, Ommund Rolfsen blir med oss på dette møtet. 

 

Referent: Vidar M. Bakke 


