
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: Olabakken 17 
Tid: Onsdag 22.juni 2016 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Øyvind Lunden, Torstein Caixeta Thingnæs, 

Tor Arvid Flokketvedt (vara), Håvard Nesvåg Vidar Bakke (prest/daglig leder) og 
Bente Mari Rolfsnes (referent) 

Åpningsord ved Oddbjørn. Matt 9,12-13

Besøk fra fellesrådet. 
Leder Torhild Nødland og nestleder Geir Mykletun, er på en besøksrunde i alle menighetsråd. 
Fellesrådet starter et arbeid for å vurdere kirkens organisering, graden av samarbeid og bruk av 
ressurser for å kunne stå enda bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer og behov i byen. 
Samarbeid menighetene imellom, på hvilke områder og på hvilken måte - for å møte byens behov og 
samfunnsutfordringer. Skal de forskjellige menighetene møte sine egne utfordringer eller skal vi møte 
samfunnets utfordringer sammen? Prosesser startes, det inviteres til et felles oppdaterende møte 
6.september. Forutsetningen er at menighetene alltid selv skal bestemme hva de vil være med på.  
Frivillighet er bærebjelken. Måten en inspirerer, utvikler og bruker frivillighet. Hvis vi skal samarbeide
med andre menigheter, hva skal vi da samarbeide om?

Innspill fra oss:   menighetene bør ha større frihet. Vi må tenke nytt for å fortsette å vokse. 
Holdningsendringer, vi drar lasset sammen, vi stjeler ikke fra hverandre (folk er frie til å engasjere seg 
i den menigheten de vil). Vi har hatt breddetiltak på konfirmantarbeid, samarbeidet med Familiekirken,
Ganddalen menighet og Gand menighet. Vi praktiserer samarbeid med flere menigheter når det gjelder
cellegruppeopplegg. Menighetplanting er viktig for oss, vi er avhengig av at familier som bor et sted 
griper fatt i det fordi de bor der. Økonomi, vi bruker frivillig. 
Frivillighet dreier seg egentlig om disippel gjøring – det er nøkkelposisjonen.  

Orienteringssaker
 MR-referat fra mai. Referatet er godkjent og lagt ut på hjemmesiden. 
 Menighetweekend på Åpta – ca 60/70. Gode tilbakemeldinger fra dem som deltok.  
 Etter Godhet Ganddal/Sandnes, mai/juni 2016. Noen fra vår menighet var med onsdagskvelden

i en flytteprosess. Godt organisert. 23 oppdrag. 15-20 innvandrere ble med som utøvende 
arbeidere. Det ble tatt opp Godhetsoffer på festen på bydelshuset 29.mai - ca kr 10 000 til 
kreftsaken. 

 Nominasjonsprosess ny biskop. 
 Status tjenestegruppene etter ledersamling 14.6.16 – positiv gjeng – kvalitet som verdi – 

dekorgruppen sliter når det gjelder antall i gruppen. De er kun 2 stk igjen – cellegruppene må 
nok belage seg på å hjelpe til. Jobber konstruktivt med å følge opp arbeidet med barn og unge. 
Barnearbeidet – vi er i gang med en ressursgruppe inn mot barnearbeidet.

 Arrangement- og datooversikt for høstsemesteret 2016 

Sak 22/2016  

Semesterplan 
høsten 2016

Semesterstart 21.august. Det vil være gudstjenester, inkludert Show-IT, hver andre 
uke. 
Lederdag 4.september  kl 09:00 på Holmavatn.   Vi forsøker å få til at menighetsrådet 
møtes kvelden før

Sak 26/ 2016 ByMenighetens regnskap for 2015 er ferdig revidert.  Menighetsrådet skal vedta 
disponering av resultatet for 2015. I henhold til kommunal regnskapsskikk (som også 
kirkeregnskapene føres etter) føres disponeringene av resultatet først året etter – etter 
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Revisjons-
beretning 2015

at regnskapet er ferdig revidert.

Etter korrespondanse med Kjell Martin Raknes og Jorunn Haugland (regnskapsfører i 
KNIF), foreslår vi følgende disponering av resultatet for 2015 på kr 525 462:

- Kr 49 270 mot bundet disposisjonsfond «Syng med»
o ByMenigheten har mottatt en gave hvor giveren har satt føringer for 

bruken av midlene. Ubrukte midler pr 31.12.2015 disponeres mot et 
eget disposisjonsfond

- Kr 18 378 mot Disposisjonsfond DIG, konto 5560001
o DIG har et eget prosjektnummer i ByMenighetens regnskap. Resultatet

til DIG for 2015 disponeres mot DIGs disposisjonsfond.
- Kr 457 814 mot Disposisjonsfond, konto 5560000»

o Resterende beløp av resultatet (525 462 – 49 270 – 18 378 = 457 814), 
disponeres mot ByMenighetens disposisjonsfond.

Vedtak:
«Menighetsrådet vedtar følgende disponering av ByMenighetens regnskapsmessige
mindreforbruk for 2015 på kr 525 462:

Kr 49 270 mot bundet disposisjonsfond «Syng med»
Kr 18 378 mot Disposisjonsfond DIG, konto 5560001
Kr 457 814 mot Disposisjonsfond, konto 5560000

Sak 26/2016

Regnskaps- 
oversikt mai

Regnskapsoversikt for mai er ca 60 000 under budsjett. Givertjenesten har til nå vært 
litt ustabil i juni. Vi følger med og ser hvilke grep som må gjøres. Sjekker opp etter 
menighets-week-end – at alt er innbetalt, likeledes at alt utestående i forbindelse med 
konfirmantarbeidet er kommet inn. 

Sak 27/2016

Søknad om 
midler til en 
misjonstur

Vi har mottatt søknad om økonomisk støtte til 2 ungdommer som sammen med 1 
voksen ønsker å dra på misjonstur til Egypt i høstferien. 

Vedtak:
Vi bevilger kr 4000 pr pers (3stk) og tar støtten fra Dig disposisjonsfond.

Sak 27/2016 

Ansettelse av 
rengjørings-
hjelp

Vi har to søkere til en liten rengjøringstilling – 3 timer pr uke. 
Nora Eide Bakke er tilbudt stillingen og har takket ja.

Sak 28/2016 

Veikart for 
2016

Vidar og Oddbjørn har hatt en samtale med NaMu-veielederen vår, Ommund Rolfsen.

Utrustende lederskap, engasjert trosliv, behovsorientert evangelisering var minimums 
faktorene våre ved forrige undersøkelse.
Statusgjennomgang av retning for 2016: 
Vi jobber med barn og unge, engasjert trosliv – det foregår bønn om hvor går veien? 
Responsdelen på gt forteller at noe skjer

Sak 29/2016
Eventuelt

Neste møte: onsdag 24. august kl 19:00 i Lundegeilen 18 

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


	MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET

