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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18 

Tid: Onsdag 21.mars 2018 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Håvard Særheim, Torstein Caixeta Thingnæs, Øvind Lunden -ikke tilstede under sak 

4/2018, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara) og Bente Mari 

Rolfsnes (referent) 

Forfall: Oddbjørn Folde 

Andre: Raymond Bicaglia Nesse – tilstede under sak 10/2018 

 

Fellesskap – vi leste på ny Luk.10, 1-12 og delte tanker med hverandre og bad sammen.   

 

Orienteringssaker 

• Referat fra forrige menighetsråd godkjent 

• Årsmøte i ByMenigheten – oppsummering av kvelden, vi tar innspill og tema med oss videre.   

• Vidars orienterte kort fra deltakelse på Frimodig kirkes årskonferanse 12.mars. Positiv samling 

og «god ånd».  

• Lørdagsseminar for Byen 17mars. 50-60 tilstede. God kvalitet på foredragene. Ble tatt opp på 

video og blir tilgjengelige på vår hjemmeside.  

• Status programmet for Påskefestival i samarbeid med Fredheim Arena 

• Herreavdeling var på 330skvadronen. Kanonbra sies det 😊  

 

 

Sak 07/2018 

Økonomistaus og 

givertjeneste 

Regnskapet for februar viser kr 120 000 i underskudd i forhold til budsjett. 

Givertjenesten er 20 000 mindre i år i forhold til samme tid i 2017 

Ideer til inspirasjon for å øke givertjenesten kom frem. 

Sak 10/2018 

 

Møte med vikar, 

ungdomspastor 

Rymond Bicaglia 

Nesse 

Raymond har vært med oss på DiG siden i høst og har vært med på 
konfirmantweekend. 
Han fortalt om seg selv slik at vi kunne bli bedre kjent med ham : Gift har en 
gutt. Oppvokst på Ganddal. Har vært mye på leir, engasjert siden 14-15 års 
alderen. Vært misjonær i Europa – utgangspunkt for reisen for han og en 
kamerat var Luk.10! de var 8mndr i Tsjekkia. Raymond er utdannet tatovør. 
 
Hva ser du? Kjekk gjeng å jobbe med. De vil noe. Det er etablert oppgaver slik 
at alle har ansvar for noe. Velkomstteam, kioskteam osv Det skapes et 
engasjement. Prøver å jobbe strategisk 
Menighet for byen – hvordan vil det arte seg hvis det kommer ungdommer fra 
andre steder? De som står i døren sier hei og alle er velkommen. Vi har et 
lavterskeltilbud, men budskapet er tydelig. Identitet- møte trygghet. 
Geografisk arbeid? Bør ikke være problem. Klikker? Det var det – ofte er det 
interesser som deler. Oppfordrer til «vandring». Elever fra Lundehaugen er 
hovedmassen. 80% er hjemmehørende på Ganddal. Mener at flytting av 
tilholdssted er tilvenning. Hvis det er til det beste å flytte ned til 
Brannsatsjonen så tror jeg Salem er med. Spennende alder. Liker å jobbe med 
ungdommer i denne alderen. 
Konfirmantarbeidet er bra.  
Behov for voksne til å henge sammen med dere? Ungdommen syns det er kjekt 
at voksne kommer innom.  
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Sak 11/2018 

 

ByMenigheten 

og bygg 

Årsmøtet var klare på at det ønskes at vi er med på forprosjektering når det 

gjelder samarbeid og nybygg Salem. ByM har ramme kr 30 000 til prosjektet. 

 

Mandat til bygg-gruppen:  

Funksjonelt bygg i forhold til vår visjon – skal for eksempel kunne gi rom for 

smågrupper, øvingsrom for forsangere, barne-og ungdomsgrupper og 

storfellesskap Skal ikke endre eller jobbe videre med strategi – kun 

funksjonelt bygg 

 

Navn kom opp på blokken. 

Saken følges opp av Vidar 

Sak 12/2018 

Agenda 1 

Utsettes til neste møte 

Sak 13/2018 

Evntuelt 

Ingen saker 

 

Neste møte: onsdag 25.april 2018 kl. 19:00 – 22 Ansvar for forfriskninger: Tor-Arvid 
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