
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: Olabakken 17 (hjemme hos Vidar) 
Tid: Onsdag 24. juni 2020 kl 19:00-21:30 
Medlemmer: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig 

leder), Eirik Kongsvik, Erik Aarmo, Tone Grete Hagen. og Thone Eldøy 
(referent),  

Meldt forfall: Janeth Lima Kleppe, Tor Arvid Flokketvedt.  
Kveldsmat: Vidar  

 
 Fellesskap og bønn - Åpningsord og bønn: Vidar Bakke 

 

 Runde: Hvordan 
har vi det? 

- 1 minutt hver: Del én utfordring og én glede.  

Sak 35/20 Referat MR - Referat fra 13.05.2020  Godkjent 

Sak 36/20 
 
 

HMS/Personal Vidar / AU orienterer: 
- Personalsituasjon: 

Prest/ daglig leder i 100% fra 1. juni, 
Ungdomspastor/adm.sekr i 60%, 
Ungd.pastor-GOD, 40%, Barnepastor 30%.  
 

- Oppdatering «ring-grupper».  
 

- Hans Lie har sagt ja til å være koordinator for en ny 
«ring-gruppe» for alt som har med BMS Media å 
gjøre (Web/Lyd/Prosjektor). I den «indre 
ringgruppen» sitter Hans, Ove, Magnus og Njål.  
 

- AU arbeider med en administrativ «ring-gruppe» 
som kan bistå Vidar med økonomi og drift. Per 
Egeland fortsetter i sine funksjoner på kontoret, 
Vidar Bøhn givertjeneste og Kjell Martin. 

Sak 37/20 
 

Ansettelser - Raymond Bicaglia Nesse er  ansatt i 40% stilling i 
Bymenigheten som ungdomspastor med ansvar for 
Dig. 
 
Vedtak: Raymond Bicaglia Nesse tilbys en 
utvidelse av sin stilling til 70% fra og med 1.8.2020 
for også å ivareta funksjoner som barne- og 
familiepastor. Utvidelsen er en midlertidig 
ansettelse på 6 måneder, med mulighet for fast 
ansettelse.  
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- Dagens renholdsarbeider på Lundegeilen 18,  har 

sagt opp sin stilling f.o.m. 01.08.2020  
 
Vedtak: Kaia Eide bakke ansettes i 5% stilling (2 
timer i uken). 

Sak 38/20 
 

Økonomistatus  
(inkl. givertjeneste) 

- Regnskapsrapport for mai foreligger.  
Økonomiansvarlig orienterer.  

Sak 39/20 Agenda 1 
strategiprosess 

- Agenda 1-gruppa har hatt et møte siden sist MR.  

- Henry Ove har presentert en skisse i etterkant av 
møtet.  

Sak 40/20 Orienteringssaker 
fra AU / daglig 
leder 

- Samarbeidsprosess Bymenigheten / Salem:  
 
Henry Ove, Vidar Bøhn, Vidar M. Bakke, Kristian 
Dragsund og Gunnstein Kjosavik hatt to samtaler, 
inkludert befaring på Salem og Drøset.  

 
- Konfirmantprosjektet.  

 
- G.O.D -prosjektet fortsetter.  

 
- Høstens datoer, temaserie, arrangementer. 

 
- «Tidslinjen – Åndens gjerninger – Femfoldig 

menighet – Mangfoldig hverdag». 
 

- «Juniaksjon for Anafora».  
Ekstra misjonsaksjon for ett av våre prosjekter i 
Egypt. Pr. 18.6. er det kommet inn 15050 kr til 
aksjonen gjennom gaver via Spleis og Vipps. 
Aksjonen avsluttes 25.6.  
 

Sak 41/20 
 

Menighets-weekend 
på Vaulali 13.-15. 
november. 
Prisvurdering.  

- Vi har reservert Vaulali for 13.-15. november. 
Anne Berit Mathiesen, prest i Bogafjell/ Figgjo blir 
med og holder bibeltimer. 

- Vaulalis prisliste som vi må lage vår pris ut fra:  
Familie makspris helg: 4630,- 
To voksne: 2840,- 
1 ungdom: 1030,- 
1 barn: 760,- 

Sak 42/20 Bispevisitas 
9.-13.september 

- Se vedlagt foreløpig program for visitas-dagene.  
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- vi forsøker å få til et Menighetsrådsmøte med 

biskop og prost til stede, onsdag 9. september, kl. 
19.00. 

            Behandlet. 

Sak 43/20 Lokal 
grunnordning for 
gudstjenesten 
oppdatering og 
justering i løpet av 
høsten 2020 

 

Alle menigheter må oppdatere og justere sin lokale 
grunnordning for gudstjenesten, med bakgrunn i 
endringsvedtak på Kirkemøtet i 2019.  
 
Tidsplan for denne prosessen (etter pålegg fra 
biskopen): 
- Juni: Menighetsrådet orienteres om prosessen på møtet 
24.6. (Vidar) 
- August-Sept.: Menighetsrådet arbeider med justert 
ordning for hovedgudstjenesten og vedtar et forslag som 
kan fremlegges menigheten.  
- I begynnelsen av oktober: Justert forslag til ordning 
legges frem for Menighetsmøtet i Bymenigheten som får 
uttale seg. (Etter en gudstjeneste?)  
- Menighetsrådet vedtar sitt forslag (m/ søknad om 
dispensasjoner) på sitt oktobermøte.  
- 1. November:  Frist for å søke om dispensasjon fra den 
vedtatte ordningen.  
-Første søndag etter påske 2021 innføres ny 
gudstjenesteordning for de som har fått innvilget søknad 
om unntak.  
 
Vedtak: 
MR slutter seg til tidsplanen.  
Godkjennelsesprosessen videreføres til neste MR-møte. 
 

Sak 44/20 Forslag til datoer 
for MR og AU til 
høsten  

August:  11.8. (AU), 19.8. (MR) 
September: 1.9. (AU), 9.9. (MR m/ biskop), 26.9. 
(Lederdag m/ MR og celleledere) 
Oktober: 6.10. (AU?), 14.10. (MR), (22.-24.10.: Agenda 
1) 
November: 10.11. (AU) 18.11. (MR) 
Desember: 8.12. (AU), 16.12. (MR) 

Vedtatt. 

 
 
Neste menighetsrådsmøte  
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11.08. 2020, kl. 19:00-22:00. 
 
Referent: Thone Eldøy 
 
 


