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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: Zoom (grunnet korona) 
Tid: Onsdag 24. mars 2021 kl 19:00-22:00 
Tilstede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder),  

Eirik Kongsvik, Thone Eldøy (referent), Erik Aarmo, Tor Arvid Flokketvedt og Tone Grethe 
Hagen. 

 
Forfall:  Janeth Lima Kleppe 
 
 Fellesskap og 

bønn 
Henry Ove Berg 

Sak 27/21 Referat MR Referat fra forrige MR. Vedlegg i mail. 
Godkjent. 

Sak 28/21 HMS/Personal. 
Koronasituasjon 

Vidar Bakke orienterte. 
 
Personalsituasjon 

− «Berg- og dalbane» med utsettelser og omgjøringer, men 
stemningen er god.  

− Vurderer alternativer for konfirmantleir i starten av skoleferien. 
− Kort oppdatering om smittevernsituasjonen i kommunen og 

konsekvenser. 

Sak 29/21 Måneds-status - 
økonomi 

- Eirik Kongsvik orienterte. 
- Hvordan får vi motivert givere i menigheten? Givertjenesten 

er stabil, men kunne med fordel økt. Tenker rundt hvordan vi 
kan tilnærme oss dette tema på best mulig måte. 

- Innsamlingsaksjon via Facebook til Egypt. 
- Levere “pakke” på døra med hilsen og oppfordring til å gi. 

            Vedtak:  
- Vi ønsker misjonsaksjon rettet mot Egypt.  
- Vi ønsker en innsamlingsaksjon til menighetsarbeidet. 

Sak 30/21 Årsmøte 2021 - Årsmøte blir holdt i tilknytning til MR-møte 19.05.2021 
Årsmøte kl. 19-20.30 med påfølgende menighetsrådsmøte. Vi 
forbereder oss på muligheten for både digital og/eller fysisk 
løsning. 
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- Program: Framlegging av årsmelding og regnskap. Samtale om 
årsmeldingen. Refleksjon rundt det som fremkommer om 
menighetens styrker og svakheter gjennom et annerledes år.   

Sak 31/21 Orienteringssak:  
Agenda 1 
Sandnes-samling 
sist torsdag og 
lørdag om 
misjonalt 
lederskap 

- Vidar Bakke Henry Ove Berg og Vidar Bakke orienterte fra 
Agenda 1 Sandnes-samling som ble avviklet via Zoom sist 
torsdag kveld og lørdag dag.  

- Fra menigheten deltok Henry Ove (torsdag), Vidar Bøhn, Doris 
Bøhn, Liv Harriet S. Bakke, Oddbjørn Folde, Vidar Bakke, 
Ariane C. Thingnæs og Raymond B. Nesse (torsdag).  

- Oppfølgingstanker om hvordan vi jobber med ledelse i 
menigheten framover (gjennomgangstema...) 

Sak 32/21 «Cold case» 
MR-referater 

− Ny liturgiordning, forsinket innføring grunnet 
koronasituasjonen. 

− Ringrupper: Administrativ ringruppe, trenger vi flere i en slik 
gruppe. Det fungerer slik det er nå. Barnearbeidet jobber med 
saken og er snart på plass. 

− Hvordan følger vi opp de som ikke lenger er i menigheten/ de 
vi ikke ser lenger. Vi tok kontakt med alle i desember via 
julekort. Vanskelig å si i disse koronatider hvor “aktive” disse 
medlemmene er. 

− Samarbeid med Soulchildren: vi må ta kontakt med Ingrid 
Heskje og holde dette varmt. Thone tar kontakt med Ingrid. 

− Filmsnutter av barnearbeid og tjenestegrupper, har vært 
vanskelig nå pga. Pandemi. Vi må holde dette varmt og ta det 
frem igjen når pandemien er over. 

− Pubgudstjenester: Slik det ser ut foreløpig bidrar vi med 
enkeltpersoner til vi ser hva konseptet er. Ligger på vent 
grunnet pandemi. 

Sak 33/21 Eventuelt 
 

- Politiattest: Henry Ove Berg lager utkast til instruks for bruk 
av politiattest.  

 
 
 
Neste møte i Menighetsråd:  
Onsdag 19.05 kl. 19.00.  
Kombinert Årsmøte og menighetsråd. 
 
 
 
 


