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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18 

Tid: Onsdag 1.november 2017 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Håvard Nesvåg, Torstein Caixeta Thingnæs 

Vidar Bakke (prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) Ragnhild Øvrebø 

(2.vara) og Bente Mari Rolfsnes (referent) 

Forfall:  Øyvind Lunden 

 

Fellesskap – har det skjedd noe verdifullt siden sist, langfingeren - tjenesten og oppdraget. Kort 

fordypning i Luk 10,1-12 - Ta bolig i ordet – lytt til Guds misjon 

 

Orienteringssaker 

• Referat fra MR 26.9.17 Tas til etterretning. 

• Referat fra Fellesrådet 18.10.17. Tas til etterretning. 

• Samlivskurset er forskjøvet i tid, trolig høst 2018. Årsak er utfordringer i teamet som står for 

gjennomføringen. 

• Nettverk: Vidar har hatt samtaler med Egersund misjonshus vedr. mulig nettverkssamarbeid og 

menighetsutvikling mot mulig valgmenighet.  

Likeledes har Vidar kontakt med gruppering i lokalmenigheten i Fjell utenfor Bergen som 

vurderer å starte valgmenighet. 

• Frimodig kirke – MR fikk kort orientering om engasjementet i dette nettverket.  

• Vidar og Spires plass/coaching – Vidar orienterte kort om grenseoppganger mellom 

virksomhet som prest/daglig leder og inntektsgivende arbeid på fritiden. For å markere 

ryddighet, har AU blitt enige om at Vidar betaler en symbolsk leie (50 kr) hver gang kontoret 

hans benyttes til coaching utenfor menighetens regi. MR samstemte. 

• Agenda 1 Sandnes, første modul 16.-18.november 2017 i BådeOgHuset. 

Følgende menigheter er så langt med: BMS, Familiekirken, Sandnes frikirke, IMI Sandnes, 

Salem Ganddal, Sandnes baptistmenighet, Fredheim Arena, Klippen, Riska Frikirke (+ Mest 

sannsynlig: Egersund misjonshus og Bogafjell). 

• Status Godhet Ganddal / Sandnes, våren 2018. Godhets uke i Sandnes blir fra 29.5-2.6.  

(Godhet Ganddal 2.6) og Godhetsfest for hele byen i Sandvedparken 3. Juni. Sandnes Soul 

Children m.fl.  

• Status menighetsweekend på Åpta 9.-11. Juni 2018. Torbjørg Oline Nyli deltar på lørdagen 

med undervisning for de voksne om å være åndelige foreldre. Komité er ikke nedsatt enda. Blir 

sak på desembermøtet. 

• Herreavdelingen: Nytt månedlig nettverkstiltak i menigheten for menn. 47 menn  på første 

arrangement på nye Brannstasjonen.  

• Informasjonsmøte 7. November, kl. 16.00-20.00 om utkast til ny lov om tros- og 

livssynssamfunn. Fra invitasjonsbrevet: 

”Det nye lovutkastet åpner opp for en helt ny tenkning omkring organisering og finansiering av 

vår kirke. Endringene vil kunne få omfattende betydning for de fremtidige relasjoner lokalt 

mellom kirken og kommunen samtidig som loven nå i all hovedsak forslår at ta ut de 

lovbestemte oppgaver til menighetsråd/sokneråd. Fastlegging av disse oppgavene forslås lagt 

til Kirkemøte. Lovutkastet kan også få betydelige konsekvenser for måtene 
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arbeidsgiveransvaret for de ansatte i lokalkirken blir ettersom det ikke lenger er lovfestet at 

ordningen med Fellesrådene skal videreføres.” Vidar deltar, leder og nestleder er forhindret 

 

Sak 30/2017 

Status Økonomi 

og budsjettstart 

2018 

Håvard S informerer om regnskap pr september. Givertjenesten er fortsatt litt lav, 

ca 30 000 kr under budsjett. Orientering om givertjenesten på gudstjenesten 

5.november 

 

Sak 31/2017 

Ungdomspastor i 

ByMenigheten 

• Vår ungdomspastor Ariane C. Thingnæs venter barn og forventes å gå ut i 

fødselspermisjon, senest i begynnelsen av april.  

• For tiden er ungdomspastor sykmeldt i 20%. AU anbefaler at ordningen 

med vikar i 20% av stillingen videreføres inntil videre.  

• Daglig leder og leder i MR gis fullmakt til å gjøre foreløpige sonderinger 

med vikar før neste MR-møte.  

Vi ønsker at vikar for ungdomspastor er på plass i god tid og at det kan 

tilrettelegges for en god overlappingsperiode 

Sak 32/2017 

Priska og Akvila 

stipend  

 

Stokkalandsmarka er et raskt voksende byggefelt som ligger mellom Vigrestad og 

Brusand, og er Hå kommune sitt satsningsområde. I 2015 satte kirkene i Hå sammen 

med Det Norske Misjonsselskap i gang et menighets-plantingsprosjekt i 

Stokkalandsmarka.  

Menighetsplanter Michael Riis Zülow (fra Danmark) leder arbeidet til Dnk i 

Stokkelandsmarka. 

 

Menigheten søker BMS om en offergave i 2018 

 

BMS vil tilby et Priska og Akvila stipend. Vi ber derfor om å få ny søknad på 

stipendmidler. 

Saken utsettes til neste møte 

 

Sak 33/2017 

Ekteskaps-

erklæringen - et 

verdidokument om 

ekteskapet, barnet 

og Bibelen 

AU ønsker en ny runde på om menigheten bør formalisere sin støtte til 

Ekteskapserklæringen og legge den til blant sine grunnlagsdokumenter.  

Det er et ønske at ansatte og frivillige med undervisningsansvar ikke bare skal ha 

”private” standpunkt når saker relatert til ekteskap og samliv aktualiseres bl.a. i  

trosopplæringen, men at de skal kunne forankre det de sier i menighetens egne 

dokumenter.  

Vi skjelner mellom hva enkeltmedlemmer mener og hva menigheten har som 

læregrunnlag. Selv om det vil være ulike meninger blant våre medlemmer, vil dette 

dokumentet ligge til grunn og skape forutsigbarhet innad og utad.  

Erklæringen har vært drøftet i MR tidligere, men det ble da ikke konkludert om 

bruken av den.  

Vedtak:  

MR legger Ekteskapseklæringen blant sine grunnlagsdokumenter. 
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Sak 34/2017 

Seminar om 

ekteskaps-teologi. 

Stiftelsen Mor-Far-Barn har laget et godt opplegg for dagsseminar i 

menighetssammenheng, der særlig samfunnsmessige sider av ekteskapsteologi og 

kjønnsideologi tas opp i sin fulle bredde.  

 

Vi som menighet har ”utrustende” som en av våre verdier og dette er et område der 

det er løpende behov for oppdatert informasjon og kunnskap. Det planlegges et 

åpent seminar om tematikken i løpet av 2018, for eksempel til våren. Om dette blir 

et internt seminar for BMS eller åpent for alle er foreløpig ikke avgjort. 

 

Ideelt sett kunne vi tenkt seg at Samlivskurset ble arrangert først, men siden dette 

nå er utsatt til høsten, foreslås dette seminaret arrangert i vårsemesteret. 

Sak 28/2017 

Prosess-verktøy 

for hoved-

målsettinger i 

ByMenigheten 

Administrasjonen arbeider med å kartlegge status: 

Hva er – hva kan bli – hva blir 

 

Temafokuset i november måned er Langfingeren - tjeneste og oppdrag 

Sak 35/2017 

Menighetsfest 

2018 

MR drøftet forslag til program/opplegg og ansvarlige for den årlige 

menighetsfesten. Vidar undersøker om forslaget lar seg gjennomføre. 

 

Sak 36/2017 

Lederdag på 

nyåret 

Vi ønsker å invitere til en lederdag på nyåret.  

Vidar sonderer på celleledersamling om interessen er der. 

Innspill til program/ bidragsyter/tematikk tas tak i når vi vet om det blir noe av. 

Sak 37/2017 

Eventuelt 
• Det er satt 2 møtedatoer før jul - 28.november og 19.desember.  

28.november flyttes til tirsdag 5.desember – 19.desember utgår.  

• Under forutsetning av at ikke noe spesielt inntreffer, delegeres det til AU i 

samråd med kasserer å vedta det endelige budsjettet etter 

budsjettorienteringen i forbindelse med gudstjenesten. 17. desember.  

 

Neste møte: tirsdag 5. desember 2017 kl. 19:00 - 22 Ansvar for forfriskninger: Bente  
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