
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 16. mars 2016 kl 19:00-22:00
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
Andre: Prost Ludvig Bjerkreim;

Ida og Oda – ungdomsarbeiderne – var med i begynnelsen av møtet for å gi oss innspill og info om Dig. De gav 
oss flott informasjon og fortalte om ungdomskveldene. Det fremkom klart ønske om flere voksne tilstede på 
kveldene.

Innledning ved Ludvig Bjerkreim

Orienteringssaker
 MR-referat fra februar. Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 Møte på Bådeog-huset, 6. Mars. Øyvind og Vidar orienterer. Tema på den kvelden - Hva kan 

huset brukes til? Hvordan kan kafeen brukes? Kafeen er etablert som et lavterskeltilbud. En 
dialogplass, ta med folk som ikke er vant til å gå i kirke/bedehus. Kommentarplass – 
diskusjonskveld. Sjelesorg og veiledning. ByM kan være medarrangør til forskjellige 
arrangementer. Behov i Sandnes for et møtested hvor verdier kan drøftes. Godhet Sandnes kan 
bruke bygget som sekretariat i godhetsuka.

 Status ny konfirmantsatsing 2016/17 – orientering om fremdrift. Positiv fremdrift fra 
Ganddalen menighet. 

 Status Godhet Ganddal/Sandnes, juni 2016 (opprinnelig sak 16/2016) Det skal være et 
lunsjmøte torsdag 17.mars med flere menigheter som skal drøfte hvordan man kan bidra. En 
cellegruppe hos oss har allerede varslet at de flytter cellegruppa tirsdag i den uka til innsats i 
Sandnes

 Regnskap – revisor er i ferd med å avslutte regnskap 2015. Vidar, Håvard og Kjell-Martin har 
vært sammen om å fremskaffe svar på spørsmål fra revisor. Regnskap februar lagt frem. 

 Prosten har en besøksrunde i alle menighetsråd og orienterer om aktuelle saker fra prostiet og 
DNK. «Takk for at dere har stilt til valg og på den måten er med og yter. I Sandnes prosti er det
11600 timer frivillig arbeid i året»  Prosten tok oss videre gjennom viktige punkter i 
gudstjenesten – helheten i rom-utforming, tilrettelegging for rullestolbrukere og barnevogner, 
dekor, musikk, talen og den totale helheten. Videre delte han tanker og ønsker for 
ByMenigheten og samarbeidet vårt med de nærliggende menighetene.  

Sak 13/2016  
Møtereferat

Referat fra 20.02.2016 er godkjent

Sak 14 /2016
Regnskaps-
oversikt 
januar og 
februar 2016 

Resultat og balanse for januar og februar fremlagt til orientering. Håvard S og Vidar har god 
kontroll på økonomien og regnskapet. 
Vi må ha god kostnadkontroll for å unngå overskridelser av budsjettet og for å kunne bygge 
opp noe likviditet. 

Sak 15/2016
Oppfølging av 
årsmøtet og 
strategiarbeid 
2016 

Det er nødvendig med prioriteringer i strategiarbeidet. 4-5 satsingpunkter med tilhørende 
handlingsplan vil gjøre det lettere å nå målene.
MR er av den oppfatning at den store flokken barn og unge som er en del av vårt 
menighetsarbeid, er Gud-gitt. Vi har et forvalteransvar vi må ta på alvor, det er behov for 
flere voksne inn i arbeidet. 

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



ByMenigheten - Sandnes
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og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

Vidar viste en oppsummering «Se hva Gud gjør og delta i det» 
Det er viktig at menighetsråd og hele menigheten går inn i bønn for barne og 
ungdomsarbeidet. Vi må be Gud røre ved våre hjerter og tale til oss slik at barn og unge får de
voksne i sin midte de har behov for. 
Det er viktig at veien videre blir på den måten Gud vil. Vi ønsker å ta hele menigheten inn i 
en slags «time out» - be, og lytte etter Guds visken til oss. Dette kan bli spennende for noen 
og enhver!

Saken fortsetter

Sak 16 /2016
Eventuelt

Ingen sak under dette punktet

Neste møte: onsdag 20. april kl 19:00 i Lundegeilen 18. Vidar bes om å bidra med forfriskninger   
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