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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.    

 
 

Sted: Lundegeilen 18, Bønnesenteret 
Tid: Tirsdag 23. februar 2021 kl 19:00-22:00 
Tilstede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder),  

Eirik Kongsvik, Thone Eldøy (referent), Janeth Lima Kleppe, Tor Arvid Flokketvedt og 
Tone Grethe Hagen. 

 
Forfall: Erik Aarmo 
 
Forfriskninger: Vidar Bakke 
 
 Fellesskap og bønn Åpningsord og bønn: Tone Grethe Hagen 

Sak 11/21 Referat MR Referat fra forrige MR. Vedlegg i mail. 
 

Godkjent. 

Sak 12/21 HMS/Personal Vidar Bakke og AU orienterte. 
 
Personalsituasjon 

- Lettere etter innføring av nye koronaregler. 
- Frivillig regnskapsmedarbeider har startet (1 dag i uken). 
- Kirkeverge og prost er interessert i  stabsutviklingsverktøyet 

vi har brukt den siste tiden. De vurderer å bruke dette i 
menigheter i Sandnes. 

 

Sak 13/21 Koronasituasjon, 
web og 
gudstjenester. 

Fra og med tirsdag 23.02.21 er det tillatt å samle 100 personer 
innendørs på faste tilviste plasser. Vi starter derfor med fysiske  
gudstjenester på bydelshuset f.o.m 07. mars 2021.  
 
Utendørssamling på Horve på søndag: 60 stk. tilstede.  
Suksess, bør gjentas en gang til før påske.  
 
Orientering fra spørreundersøkelse om websatsing i BMS.  
Hvilke kanaler skal vi velge, vi når ikke frem til medlemmene i 
menigheten på mail eller andre digitale medier! 
 
Flere cellegrupper benytter nå Menighetssenteret til samlinger. 
 

Sak 14/21 Cellegrupper i 
BMS 

Hva kan vi gjøre for å revitalisere og øke oppslutningen om 
gruppene?  
Hvordan få flere grupper? 
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Blir vi for komfortable i cellegruppene våre?  
Er det for sårt å dele en cellegruppe? 
Hva gjør vi med de som blir “til overs” når en gruppe legger ned? 
 
Vedtak: Har fått luftet noen tanker. Dette er en stor sak som vi må ta 
opp igjen på et senere menighetsrådsmøte. 

Sak 15/21 Frivillige ledere i 
barne- og 
ungdomsarbeidet 
(og generell 
frivillighet i 
menigheten) 
 

Må (når koronarestriksjonene letter) fokusere på rekruttering til 
barne- og ungdomsarbeidet. 
Det trengs:  

- Voksen tilstedeværelse på alle Dig junior-kvelder (2 voksne). 
Dette vil gå på rundgang blant alle i menigheten. Forespørsel 
blir sendt på nyhetsmail/ felles kommunikasjon. Ariane vil 
utfordre personer direkte. 

- Flere voksne til barnearbeidet under gudstjenestene, behovet 
er uendret. 

- Vi trenger bredere og mer langsiktig og målrettet tilnærming 
til deltagende fellesskap. Bør dette være et overordnet tema 
en periode.  

 
Opprette en digital base hvor frivillige resurser kan samles. Lette 
oversikten over resurser vi har. 
 
Lage filmsnutter for å synliggjøre hva som skjer i 
barnearbeidet/konfirmantarbeidet.  
 
Vidar Bakke orienterte om et ønske om å utvikle en form for 
ledertreningsprogram f.eks. med oppstart i høst.  
Fokus: Utvikle/bevisstgjøre egenledelse og det å ha en leder-rolle 
for andre. Bli tryggere på den enkeltes gudgitte utrustning.  
Fast ukedag, f.eks. tirsdager. Halvannen time. Fire kvelder. Dette 
gjentas fire ganger utover høsten/vinteren, slik at folk kan koble seg 
på og ta «modulene» en for en når det passer.  
Programmet skal ha en bredere tilnærming enn å være f.eks. 
«cellegruppeleder», men alle nye og gamle cellegruppeledere bør ta 
programmet.  
Forbereder for nye oppgaver i Bymenigheten, men kan også være 
egnet for tjeneste i familie og lokalsamfunn.  
Mål: 
Bidra til å bygge større frimodighet, videreforedle gullet i den 
enkelte, utruste, reflektere rundt lederverdier i Bymenigheten. 
Vedtak: Menighetsrådet er positive til dette. Vi tenker på hvem som 
kan være egnet til å delta i dette prosjektet. 

Sak 16/21 Økonomistatus Eirik Kongsvik orienterte. 
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Sak 17/21 Årsmøtet 17. mars 
 

Vedtak: Vi gjennomfører årsmøtet i løpet av mai.  
Til neste menighetsrådsmøte skal årsrapport og regnskap være klar. 
 

Sak 18/21 Orientering rundt 
prosjekt 
“fundraising”  

Eirik Kongsvik og Vidar Bøhn orienterte fra første komitemøte. Det 
var et godt møte hvor det kom frem mange gode ideer. Komiteen 
fortsetter arbeidet og holder menighetsrådet oppdatert. 
 

Sak 19/21 Eventuelt   Skattefradrag på vipps 
Dette er gave på lik linje med fast givertjeneste og kan med rette gi 
skattefradrag.  
Vedtak: De som er involvert i regnskapet gis fullmakt til å kunne 
utføre dette. 
 
Pubgudstjeneste 
Visjon:  
Ta kirken ut hvor folk befinner seg. Ikke vente på at de kirkevante 
kommer til oss. 
Tidspunkt: 
Søndag ettermiddag. Lavterskel gudstjeneste. 
Målgruppe: 
Folk som er åpne for et gudsord, men ikke hadde oppsøkt en kirke. 
Form:  
Max førti minutt, med nattverd, kort tale og musikkinnslag.  
Vedtak: 
Vi er interessert men trenger mer informasjon om forankring. 

 
 
 
Neste møte i Menighetsrådet:   
24.03.2021, kl. 19:00-22:00  
Forfriskninger: Tor Arvid Flokketvedt 
Åpningsord: Thone Eldøy 
 
 


