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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeilen 18 

Tid: Onsdag 12.juni 2019 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Håvard Særheim, Tor-Arvid 

Flokketvedt 

Forfall:  Bente Mari Rolfsnes, Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø, Torstein Caixeta Thingnæs 

Felleskap og bønn – Delerunde og bønn. 

  

Sak 28/2019 

 

Diverse orienteringer 

• Referat fra MR, tirsdag 24.april og skriftlig møte (sak 27) tatt 

til etterretning  

• Nominasjonskomiteeens arbeid.  

Følgende personer stiller til valg på nytt Menighetsråd:  

Tone Grethe Hagen, Tor Arvid Flokketvedt, Thone Eldøy, 

Henry Ove Berg, Erik Aarmo, Eirik Kongsvik, Janeth Lima 

Kleppe, Vidar Bøhn. Oddbjørn, Vidar og Tor Arvid 

orienterte fra vellykket møte med kandidatene, tirsdag 11.06.  

• Arrangementer som har vært 

Oppsummering og korte evalueringer av arrangementer i 

menigheten siden MR sist var sammen:  

Menighetsfest på Bøcon, konfirmasjonsgudstjenester i Gand, 

Godhetsuke / Godhet Ganddal / Godhetsfest i Sandvedparken 

(se egen evalueringssak) 

• Situasjonen i stab 

- Ariane var tilbake i full stilling fra 20. mai. Raymond 

fortsetter i 40%. Kjell Martin gikk over i ulønnet funksjon fra 

1. juni. God giv i staben, og det er startet en god prosess med 

fordeling av arbeidsoppgaver.  

 

• Konfirmantprosjektet BMS / Ganddalen 2019-20:  

- 72 konfirmanter. Rekordpåmelding.  

- Det er jobbet intenst for å få nok ledere til Danmark. Ser ut 

til å ordne seg.  

- Ariane skal bruke juli måned til bl.a. å evaluere og utrede 

konfirmantprosjektet. Kommer til MR med sine tanker i høst.   

- Stående utfordring til Menighetsrådet: Hvordan skape 

større eierskap i menigheten til det store konfirmantarbeidet 

vi driver? MR delte tanker om dette.  
- Viktig med bønnefaddere. Sende info om bønne-temaer. Konfirmant-

deltakelse på gudstjenester. Be for konfirmantene på gudstjenesten. 

Utfordre noen voksne til å delta i Danmark / på samlinger underveis.  

• Status: Samtale med Salem om bygg  

Oddbjørn/Vidar orienterte fra siste samtale med Gunnstein 

Kjosavik og Kristian Dragsund.  

• Lederdag for Celleledere/ nytt MR / Agenda 1-team 

(gammelt MR inviteres): Himmel&Hav, 19.10., kl. 10.00-
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15.00. Tema: Husfellesskap og storfamilie». Bidragsyterere 

utenfra: Anne Berit Mathiesen (prest på Figgjo/huskirke i 

Oslo), Marita og Torbjørn Fjelde (Husmenigheter på 

Jørpeland)  

• Tema for høsten i BMS: «ENDELIG MANDAG!» (Kristen 

på arbeidsplassen + Agenda 1) 

• Bokutgivelse fra Vidar i beg. av oktober: «Gi mine øyne 

lys! – Håpsord gjennom mørket». Aktuelt å lage et 

fellesarrangement en ukedag i oktober på Bådeog i 

samarbeid med Krogedal Begravelsesbyrå. 

• Status Alpha i Bymenigheten: Sigbjørn Hjorthaug tar sikte 

på å starte opp Alphagruppe 1. september. Vidar vurderer å 

gjøre det samme sammen med Tone Grethe Hagen 

(annenhver uke), særlig for å følge opp de som har vært med 

i vår. Det er flere interesserte. MR er opptatt av at Alpha 

fortsetter som tilbud i menigheten, og at det har hatt stor 

verdi å knytte det til hjemmene.  

 

Sak 29/2019 

 

Status økonomi 

Håvard orienterer om status for økonomien i Bymenigheten, balanse 

og resultat for april 

 

Givertjenesten er fortsatt ikke helt på det jevne nivået vi ønsker. 

Regnskapet viser underskudd hittil i år - årsak er inntekter som 

kommer senere på året. Av flere årsaker ser det ut som vi får røde 

tall dette året også pga ekstra kostander med jubileumshelg. MR vil 

følge utviklingen nøye både på inntekts- og kostnadssiden.  

 

MR ønsker at medlemmene utfordres til å gi en ekstra gave til 

Bymenigheten i forbindelse med økte utgifter til konfirmanter.  

 

Sak 41 /2018 

Menighets weekend  

14-15.september 2019  

(møte 31.okt 2018) 

Status 

Oddvar Søvik og kona Liv Kaland Fjellstad har lenge vært på plass 

til weekenden. I tillegg har vi nå fått med oss Ruben Gazki som 

formidler til barn/unge og voksne fredag kveld og lørdag formiddag. 
Vi nærmer oss da et attraktivt program for alle generasjoner i tråd 

med det vi la planer om tidligere. 

Sak 05/2019 

Jubileumshelg  

9-10. november 

Oppdatering: 

- Oppdatering : Skisse til de tre arrangementene, 9.-10. 

november begynner å ta form. Tre separate komiteer.  

- Menighetsseminar om «å være menighet i 2019». Blir på 

Sandnes menighetssenter. Innledning v/ Geir Otto Holmås. 

Panelsamtale ledet av nyhetsredaktør i Dagen, Astrid 

Dalehaug Norheim (har sagt ja og skal ha regien for 

innholdet). I panelet noen av gjestene på jubileumsfesten, jf. 
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Helge Standal, Gøran Byberg, Maria Oftedal (hun er 

forespurt men ikke bekreftet) m.fl.  

- Jubileumsfest: I komiteen sitter Atle, Thone, Ariane, 

Kristin, Tom, Ove og Vidar. Ariane koordinerer. Tom og 

Ariane leder kvelden. Vi er i ferd med å utforme en 

gjesteliste. Atle har hyret Aril Schøld og Karl Dag Kjosavik 

+ en gruppe tilknyttet Stavanger Gospel Company til musikk 

og jobber med andre i menigheten. Festkomiteen samles før 

sommeren og legger ytterligere planer. Det vil tas 200 kr i 

inngangspenger. Kvelden blir tredelt: 1) Historisk reise i 

bilder, film, musikk og teater gjennom tjue år + noen hilsener 

2) Pause i foajeen m/ wraps og kake. 3) Minikonsert a´la 

Gospel Church m/ gruppe fra Stavanger Gospel Company og 

Bymenigheten + korte visjonstanker fra Vidar. Festen 

annonseres i Kulturhusets høstkatalog og på deres nettsider.   

- Showit-bursdagsfeiring, Ganddal bydelshus, søndag kl. 11.  

Ingrid Heskje, Ann Sigrun, Vidar og Anne Marie er foreløpig 

komite. Har hatt ett planleggingsmøte. Det jobbes med Soul 

Children / Soul Teens, bruke Soul Church-konseptet med 

innsteg av Showit/»Helt konge»-figurer gjennom tidene og 

dramahøydepunkter. Arbeidstema: «Menighetsvisjonen» + 

«Bursdagsselskap»  

Menighetsrådet drøfter økonomiske rammer, utgifter og 

inntektsmuligheter. Vidar fremla foreløpige tall på møtet. 

Sak 30/2019 

Søknad om støtte til 

studietur - Tyrkia 

Vidar har fått tilbud om å delta på studietur for prester i Stavanger 

bispedømme til Tyrkia (I Johannes Døperens fotspor), 16.-22. 

september. Fellesrådet vil gi noe støtte. Uvisst hvor mye.  

Vidar innvilges støtte fra Menighetsrådet på 5000 kr.   

Sak 31/2019 

 

Evaluering av Godhetsuka og Godhetsfesten 

- MR mener at Godhetsfesten har sin egenverdi selv om det 

ikke alltid er så mange som er med tidligere i uka. Det er få 

slike fellesarrangementer i Sandnes.  

- Veldig bra å ha med koret. Fungerer veldig godt i den 

sammenhengen.  

- Viktig at praktisk komité fra Bymenigheten utvides med en 

person til som kan være ambassadør for Godhet og få med 

seg flere.  

Eventuelt 32/2019 Eventuelt: 

Møteplan for høsten:  

AU-møte: 20.8., kl. 18-19. 

MR: 28.8., kl. 19.00. (Torstein ansv. Forsfriskninger) 

MR: 25.9., kl. 19.00 (Nytt og gammelt Menighetsråd) 

 

 

Neste møte: 28.8., kl. 18-19. (Torstein forfriskninger).  

mailto:post@bymenigheten-sandnes.no

