
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 26.oktober 2016 kl 19:00-22:00
Medlemmer: Oddbjørn Folde(leder), Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Ragnhild Øvrebø 

(vara), Håvard Nesvåg, Øyvind Lunden, Vidar Bakke (prest/daglig leder) og Bente Mari
Rolfsnes (referent) 

Forfall: Tor Arvid Flokketvedt  

Fellesskap – delerunde og bønn for hverandre.  

Orienteringssaker
 Referat fra MR  28.08 og fra ekstraordinært MR 02.09 ligger allerede ute på nettsidene under 

FAKTA. Tas til etterretning.
 Ledersamling Holmavatn 3.september – evalueringsrunde. Vi tenker over om vi skal skal gå 

tilbake til utvidet samling og eventuelt ha kveld/dagsamling til neste år. Eventuelt temakveld 
og mer tid i grupper.

 Stormøte i fellesrådet i september – Vidar og Bente deltok og gav en kort oppsummering av 
kvelden.  

 Nettverksmøte i Storsalen, Oslo 17.okt for «erklæringsprestene» - Vidar hadde seminar om 
valgmenigheter. Det er underkommunisert hva en valgmenighet er.

 Situasjonen i barne- og ungdomsarbeidet – nøkkelen ligger i relasjonsbygging og grupper.
 Oppfølging, Beredskap i forhold til seksuelle krenkelser – Vidar møter psykiater til avtalt 

samtale. Vurderer da om han også skal komme på MRmøte i november. Vi ønsker råd om 
hvordan veilede ledere. 

 Temakveld 20.november på Både-og-huset -innhold og rammer. Vidar og Oddbjørn møtes 
og tar en avgjørelse.

Sak 35/2016  

Økonomirapport 
og start på 
Budsjett 2017

Håvard gav orientering om hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. 
Torstein og Håvard ser på budsjettet for 2017 frem mot neste møte.

Sak 36/ 2016

Utdeling av 
Priska og Akvila 
stipend

 Vedtak:
Vi gir Prisca og Akvila stipend – kr 50.000 -til IMI Sandnes – som en 
startkapital til menighetsplanting.

Sak 37/2016

Agenda1 
læringsfellesskap
2017/18

Menighetsrådet har tidligere gjort vedtak om at ByMenigheten ønsker å delta i 
Agenda 1 Læringsfellesskap f.o.m. 2017.(Menighetsnettverk i regi av IMI-‐kirken)

19.oktober var det et avklaringsmøte mellom Kjartan Sørheim (Agenda 1/IMI 
Sandnes),John Arve Lunde (Familiekirken), Lars Kristian Heggebø (Sandnes 
Frikirke) og Vidar. Felles for alle oss er at våre menigheter har gjennomført Agenda
1tidligere(med unntak av IMI Sandnes, men flere i teamet har deltatt i IMI-kirkens 
regi). 
Agenda 1/IMI-‐Kirkenforeslår at vi fire menighetene tar ansvar for å drive et 
læringsfellesskap i Sandnes, der vi inviterer med oss til sammen (max) 10 
menigheter i distriktet.

Vedtak:
Vi vil være med som arrangørmenighet for Agenda 1 Sandnes. 
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og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet.

Sak 38/2016

Tilsetting av 
Biskop i 
Stavanger 
bispedømme – 
vår avstemming

Tilsetting av Biskop i Stavanger bispedømme. Kandidater til biskop, alfabetisk 
rekkefølge:

1. Ivar Braut, sokneprest i Fana prosti
2. Helge S Gaard, prost i Karmøy
3. Torstein Lalim, prost i Nedre Ringerike prosti
4. Bård Mæland, Prorektor for forskning/professor ved VID vitenskapelige 

høgskole 
5. Sigrid Sigmundstad, prost i Ryfylke

Valgresultat (6 stemmeberettigede):

1. plass
Helge Gaard
Stemmegivning: Helge Gaard (4 stemmer), Ivar Braut (2 stemmer), 
øvrige (0 stemmer) 

2. plass
Ivar Braut
Stemmegivning: Ivar Braut (6 stemmer), øvrige (0 stemmer)

3. plass
Bård Mæland
Stemmegivning: Bård Mæland (5 stemmer), Torstein Lalim (1 stemme), 
øvrige (0 stemmer)

Vedtak:
Menighetsrådet i ByMenigheten – Sandnes ønsker følgende rekkefølge av de 
nominerte kandidatene:

1. Helge Gaard
2. Ivar Braut
3. Bård Mæland

Neste møte: onsdag 23. november kl 19:00 i Lundegeilen 18 – Torstein har ansvar for forfriskninger 
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