
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: Krogedal sine lokaler, Madlaveien 4 i Stavanger 
Tid: Lørdag 20. februar 2016 kl 09:00-15:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Bente Mari Rolfsnes (nestleder/referent) Håvard Nesvåg, 

Håvard Særheim, Øyvind Lunden, Torstein Caixeta Thingnæs, Tor Arvid Flokketvedt 
(vara) Vidar Bakke (prest/daglig leder)

Forfall: Ingen

Innledning om vår egen indre styrke og samspill, den enkeltes rolle for å få et godt samspill. Vidar gav 
en oppsummering av Daniels metode fra filmen «Så som i himmelen» - det å finne tonen inni oss og 
synge den ut til et fint samspill. Vi «fant tonen» og sang ut! 
Inn i vår sammenheng er det å finne tonen i oss, å finne gaven vi er utrustet med sammen med tonen 
«over» oss, Guds kraft. Et samspill som gjør at vi kan oppmuntre og styrke hverandre med gavene Gud
har gitt oss.

Orienteringssaker fra AU

 AU-møte 10.02.16.  (AU)

 Siste møte i Fellesrådet. Tor Arvid orienterer. By prestene var på besøk med orientering av prosjekt nærvær. 
Ansettelses-saken blir sendt tilbake til ny høring i nye menighetsråd. Målet er å få saken avklart før sommerferien.

 Menighetsfesten på Bøcon.(Sak 2/2016) – Flott ledelse av Øyvind. Det virket som folk koste seg.

 Status USA-tur og deltakelse fra BMS på ”Orange Conference” i Atlanta. Litt redusert flokk fra menigheten i 
forhold til hva som var tenkt, Anne Marie og Vidar reiser. En person til er invitert/ utfordret til å bli med. Ingrid 
Heskje reiser fra FriBu/Søndagsskolen

 Bådeog-huset, Bethaniastiftelsen, er i en omstillingsfase.  Det er innkalt til samling for ”partnere” 7. mars, om å 
tenke høyt rundt bruken av huset framover. Vidar orienterer kort om møter han har hatt med daglig leder Bjarne 
Lemvik om aktuelle samarbeidspunkter. Innspill til samlingen 7.mars: ByM kan samarbeide/ være medarrangør til
debattkvelder eller samlingspunkt til slike fora hvor tema er «ting som rører seg i tiden». 

 

Sak 08/2016  
Møtereferat

Referat fra 20.01.2016 er godkjent

Sak 09/2016
Årsmøte i ByM

Det er kalt inn til Årsmøte i ByMenigheten, 9. Mars, kl. 19.30 i Lundegeilen 16 (lokalene ved
siden av Menighetskontorene). 

- Daglig leder i samarbeid med AU tar ansvar for å skrive forslag til årsmelding og 
henter inn nødvendige opplysninger fra tjenestegrupper og diverse rapporter i tråd 
med vanlig prosedyre. Det er tanken å følge samme mal for årsmelding som de siste 
årene. Fokus på årsmøtet blir tilbakeblikk på 2015 og samtidig et blikk fremover. Et 
forslag fra AU er at Oddbjørn og Vidar leder en liten samtale med utgangspunkt i 
strategipunktene for 2016 som MR vedtok på sist møte. 

- Årsmelding sendes MR for formell godkjenning pr. epost i forkant av årsmøtet. 
- Vi drøftet kort opplegget på årsmøtet, MR gir eventuelle utfyllende innspill til de 

som skal lage årsmeldingen. (Tidligere årsmeldinger ligger på våre nettsider under 
Menighetsrådsreferat . ) 

Vedtak:
Innspillene fra MR til årsmelding og opplegg på årsmøtet 9. mars følges opp av Daglig leder 
og AU. 

Sak 10 /2016
Godhet 
Ganddal / 
Godhet 
Sandnes

Bakgrunn:
- På siste møtet mellom representanter for forsamlingene bak Godhet Ganddal deltok også to 

representanter for IMI Sandnes. Det ble fremmet forslag til ByMenigheten om å bidra 
sammen med IMI Sandnes til å utvide Godhet til å gjelde mer enn Ganddal. 

- Det å skape kultur for godhet må være målet. Festen søndag har fått feil fokus, det å feire oss 
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og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

selv skurrer litt. Vi ønsker å fokusere på oppmuntring til fortsatt godhet
- Godhetslørdag på Ganddal med de fem forsamlingene tilknyttet Ganddal, videreføres i 

forslaget etter dagens mal, Godhetsfesten blir fortsatt en bydelsfest, litt enklere i formen om 
mulig, og vil få mer preg av å gi “utblikk” og å være motivator for Godhetsuka i Sandnes og 
godhet resten av året. 

- Vi ser for oss en utvidet godhetssatsing til neste år ved å bidra sterkere inn mot Godhet 
Sandnes som  vil gi et utblikk mot byen.

Vedtak:
 ByMenigheten –Sandnes er fortsatt medarrangør for Godhet Ganddal, men vil i år 

bruke noe mer ressurser på å bidra til Godhet Sandnes (Godhetsuke) i samarbeid med
IMI, bl.a ved å stille lokaler i Lundegeilen 18 til disposisjon og bidra noe i 
sekretariatet. Samtidig ønskes en vurdering om Både-og-huset er bedre egnet som 
sted for sekretariatet.

 Vi endrer retning på sikt og går over til å fokusere på Godhet Sandnes fra 2017 

Sak 11 /2016
Regnskaps-
oversikt 
januar 2016 

Resultat og balanse for januar 2016 så langt, fremlagt til orientering. Alle bilagene for januar er levert 
til Knif Regnskap, vi har ikke mottatt bekreftelse om at januar er ferdig bokført. Årsoppgjør prioriteres 
foran januar-regnskapet. Tallene er derfor foreløpige. 
Årsregnskapet er helt klart til årsmøtet.

Økonomien er slik at vi må følge nøye med for å unngå overskridelser av budsjettet og for å kunne 
bygge opp noe likviditet. 

Sak 12/2016
Eventuelt

Ingen sak under dette punktet

Neste møte: onsdag 16. mars kl 19.00 i Lundegeilen.   
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