
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. 

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no  
1

 

MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18 

Tid: Onsdag 25.april 2018 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Håvard Nesvåg, Øvind Lunden, Vidar Bakke 

(prest/daglig leder), Tor Arvid Flokketvedt (1.vara), Ragnhild Øvrebø (2.vara) og Bente 

Mari Rolfsnes (referent) 

Forfall: Torstein Caixeta Thingnæs 

 

Fellesskap – vi delte tanker med hverandre – hvem er vi sendt til, hvem er vi sendt sammen med.   

 

Orienteringssaker 

 Referat fra MR 21.3.2018. Tas til etterretning. 

 Referat fra Fellesrådet 4.4.2018. Kort orientering ved Tor Arvid.  

 Gudstjenesteverksted 17.04.  
En gruppe på 9 ressurspersoner fra menigheten var samlet en kveld til evaluering av 

gudstjenestene og planlegging av høsten 2018. Mange ideer kom frem, b.a mulighet til lovsang 

i forkant av gt. En positiv samling. 

 Status planlegging av Menighetsweekend 8.-10.6. 

Vidar orienterer om planene så langt. Påmeldingen har startet 

 

Sak 14/2018 

Økonomistatus og 

givertjeneste 

Økonomirapport til orientering. Så langt i april konstaterer vi at vi fremdeles må 

ha årvåkent fokus på økonomiem fordi det er stramt hos oss. 

 

Tiltak Givertjeneste: 

Økonomiansvarlig har 2 lister med navn som kan utfordres: Medlemmer som ikke 

er med i givertjeneste hos oss og medlemmer som kan utfordres til økt 

givertjeneste. 

MR drøftet og kom frem til at det skal lages et skriv som sendes på epost til 

aktuelle medlemmer. 

I forkant blir det sendt ut info om at oppfordring til ny eller økt givertjeneste 

kommer. 

 

MR ser på dette som nødvendig tiltak for å ha grunnlag til å gjennomføre 

menighetens ønsket aktivitet. 

 Sak 15/2018 

Stillinger i barne- 

og 

ungdomsarbeidet 

2018/19 

 

I barnepastors barselpermisjon, er 20% av stilling ubenyttet.  

AU drøftet 17.04. innspill vedrørende mulighet for å hente inn en eller flere 

ungdommer/unge voksne i en liten stillingsressurs til arbeidet med DIG (og evt. 

også Dig Junior) Anne Marie har signalisert at hun trenger støtte til høsten i 

forhold til Dig Jr.  

Vidar orienterte på møtet om aktuell person/personer som kan utfordres for en 

ettårsperiode og hvordan vi ser for oss at dette kan utfylle Raymond og evt. Anne 

Marie. Med utgangspunkt i at den økonomiske situasjonen for menigheten i 2018 

så langt er krevende, anså ikke Menighetsrådet det fornuftig å bruke av egne 

midler til å utvide stillingen i ungdomsarbeidet som nå ligger på 70%. Dersom 

Salem er interessert i å bidra til en 20% stilling, er MR åpen for at ByMenigheten 

(Fellesrådet) kan stå som arbeidsgiver og ha oppfølgingsansvaret. Vidar gis 

fullmakt til å sondere en slik løsning med Salem. Saken kommer opp igjen på 

neste møte. 
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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 

 

Bygg-gruppen skal vurdere muligheten i diverse bygg, funksjonalitet for 

ByMenighetens arbeid:  

Brannstasjonen, Nybygg Salem, Familiekirken, Ganddal bydelshus  

 

Saken følges opp av Vidar, disse har svart ja til å være med: 

Henry Ove Berg leder gruppen, Turid Bukkøy Ryen, Åge Kolstø og Kristian 

Dragsund   

Sak 12/2018 

Agenda 1 

Oddbjørn, Øyvind, Raymond og Vidar deltok på Agenda 1- samling 19.-21. april.  

Menighetsrådet gir sin tilslutning til tankene Agenda 1-gruppa presenterte for en 

tydeligere misjonal bevissthet i menigheten, og hvordan dette kan gjennomsyre 

våre tre hovedarenaer, «nettverk», «gudstjenester» og «grupper». Agenda 1-

gruppa og staben arbeider videre med planer for at våren 2019 skal ha «nye 

mennesker komme til tro» som et hovedspor i gudstjenester og grupper, og at 

menigheten involveres i forberedelsene til dette utover høsten 2018. 

Sak 16/2018 

Gudstjeneste plan 

høst 2018 

Plan for høsten: 

19.08.: Semesterstartsgudstjeneste m/ dåp el. Nattv.  (Ruths bok/ Visjonen) 

02.09.: Gudstjeneste m/ konf.present. (Kallelsen av Samuel) 

02.09: Syng med i Sandnes kirke på kvelden 

16.09.: Gudstjeneste m/ nattv. (Samuel-Saul / David-Goliat 

30.09.: Gudstjeneste m/ dåp el. nattv. (David og Uria) 

14.10: Gudstjeneste m/ nattv, siste helg vinterf. (Jesaja) 

28.10: Generasjonsgudstjeneste trolig m/ Sigbj. Pedersen. (Jonas bok) 

28.10.: Syng med i Sandnes kirke på kvelden   

11.11.: Gudstjeneste m/ nattv. (Jeremia / brevet til de bortførte) 

25.11.: De forfulgtes søndag m/ nattv. (Misjon. Daniels bok) 

09.12.: Adventsgudstjeneste m/ nattv. (Sakarja , kap. 12-14) 

24.12: To julaftensgudstjenester 

Sak 17/2018 

Valg av leder og 

nestleder 

Oddbjørn Folde er ønsket videre som leder, han sa ja til det. 

Enstemmig valgt!  

Bente Rolfsnes ble valgt som nestleder. 

Sak 18/2018 

Evntuelt 

Ingen saker 

 

Neste møte: onsdag 30.mai 2018 kl. 19:00 – 22 Ansvar for forfriskninger: Bente 
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