
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 20.april 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: Ariane Caixeta Thingnæs, ungdomspastor

Åpningsord ved Øyvind

Orienteringssaker
 MR-referat fra mars. Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 Status menighetweekend – over 50 påmeldte, flest unge familier, fremdeles plass til fler.
 Status USA-tur for Anne Marie og Vidar
 Status Godhet Ganddal/Sandnes, juni 2016 (opprinnelig sak 16/2016) Godhetsfesten blir på 

bydelshuset 17-21, utearealet kan brukes
  Møte i strategigruppen – gruppen har gjort et vedtak om en bestemt sak, blir oversendt til MR 

som et innspill
 Høsten, det blir lagt opp til gudstjenester hver andre uke, semesterstart 21.august. Det blir 3 

Show-It og 2 «Syng med»  kommende halvår.

Sak 17/2016  
Møtereferat

Referat fra 18.03.2016 er godkjent

Sak 18 /2016
Regnskaps-
oversikt 
mars 2016 

Resultat og balanse for mars fremlagt til orientering. Håvard S og Vidar har god kontroll på 
økonomien og regnskapet. 

Det er underskudd på kr 85000 i mars – årsak: konfirmantturen er betalt i sin helhet, 
utestående fordringer i forbindelse med turen er ikke kommet inn ennå. 
Givertjenesten er i tråd med budsjett

Sak 19/2016
Barne- og 
ungdomsarbeid
i ByMenigheten

Vi har et forvalteransvar når det gjelder barn og unge vi må ta på alvor, det er behov for flere voksne 
inn i arbeidet. 
Status pr. 13.04: Vi står uten ledere i S-klubben (10-14 år) f.o.m. sommeren. Vi har hatt tre 
frem til den siste tiden. På Jungelgjengen er det bare to pr. i dag. Anne Marie går på ”toppen” 
og må stort sett alltid være med på en av gruppene. Vi vurderer å legge ned S-klubben i 
høstsemesteret hvis vi ikke lykkes med rekruttering. 
Det er også behov for å bygge opp en ressursgruppe til støtte rundt ungdomspastoren.

Ariane oppsummerte hvordan DiG arbeidet artet seg før hun gikk ut i permisjon – mye gikk 
av seg selv, det kunne være inntil 80 stk på DiG uten andre voksne enn Ariane. Hun opplevde 
å ha god kontakt med konfirmantene.
Utover høsten sank deltagelsem på DiG til ca 40-50 stk, nå har antallet gått kraftig ned. Når 
det gjelder DiG kveldene er innhold og «innpakning» bra – trygghet i form av flere voksne 
tilstede mangler. Det er viktig at vi driver ungdomsarbeidet ut fra virkelighetens behov der 
voksne stiller opp.

Konklusjon /Vedtak:
Vi trenger en gruppe fra menigheten som kan tenke klubb sammen med Ariane + cellegrupper
som hjelper til på fredagskveldene, hjelper til med diverse oppgaver og er synlig tilstede for 
tenåringene.

1. Vi må få ressursgruppen opp og gå – dette «brenner». Øyvind sier seg villig til å ta 
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initiativ til å invitere en mulig ressursgruppe til samtale
2. Dette må være nådegavebasert for å kunne fungere ordentlig og være «slitesterkt» 
3. Menn er ønsket!
4. Hjelp til praktiske oppgaver på kveldene (mat, kiosk, rydding osv) 

Og:
 Vi trenger 5-6 stk til S-Klubben
 2 personer til et rekrutteringsutvalg

Sak 20/2016
Ny høring 
vedrørende 
ansettelsesregle
ment

Utdrag fra høringsbrev fra Sandnes kirkelige fellesråd:

Sandnes kirkelige fellesråd har siden 2008, med ny behandling 2010, hatt følgende formulering i 
personalreglementet:»Til stillinger som krever vigsling, og til stillinger som ligger nær opp til 
disse i utdanning og ansvar, skal det ved kunngjøring tas inn en en tekst om at:Opplysninger om 
samlivsform vil kunne bli innhentet og vektlagt. Søkere som lever i homofilt samliv kan etter 
dette ikke tilsettes i disse stillingene» (uthevingen er gjort av Bente for å synliggjøre endring)

Personalreglementet generelt og dette avsnittet spesielt var ute på høring i menighetene våren 
2015. Svaret fra de forrige menighetsrådene var et tydelig flertall som ønsket å beholde 
formuleringen. Dette ble fulgt opp av et vedtak i fellesrådet 13.oktober 2015, som bekreftet 
ønske om å beholde status quo.

Bispemøtet og et flertall i Kirkerådet har nylig gjort vedtak om at begge syn på like-kjønnet 
ekteskap skal sidestilles i Den Norske Kirke. 

Som menighetsråd kan vi velge å respondere på prinsipielt grunnlag ut fra et teologisk grunnsyn. 
Ut fra vår posisjon som valgmenighet, mener vi at vår posisjon bør være å hevde den enkelte 
menighets rett til å forkynne og praktisere i tråd med en klassisk ekteskapforståelse, også i 
ansettelse-spørsmål. Det følger av dette synet at vi også bør kunne anerkjenne andre menigheters 
rett til å ha valgfrihet i dette spørsmålet slik alternativ 3 i høringsforslaget tilsier:

«Til stillinger som krever vigsling, og til stillinger som ligger nær opp til disse i utdanning og 
ansvar, kan det ved kunngjøring tas inn en en tekst om at: Opplysninger om samlivsform vil 
kunne bli innhentet og vektlagt. Dette avgjøres av det enkelte menighetsråd»

Enstemmig vedtak:

I høringen vedrørende ansettelsesreglement, går MR ByMenigheten – Sandnes inn for alternativ 3 
som tydeligst anerkjenner det enkelte menighetsråds autonomi og valgfrihet, ut i fra teologisk ståsted.

Sak 21 /2016
Eventuelt

 Det planlegges en kortversjon av menighets kurset til høsten

Neste møte: onsdag 18. mai kl 19:00 i Lundegeilen 18.  Oddbjørn bes om å bidra med forfriskninger   
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