
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   

  
REFERAT – MENIGHETSRÅD   
  
Sted: Hos Henry Ove i Trødne 42, onsdag 25. august 2021 kl 19:00-22:00  
Til stede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Janeth 
Lima Kleppe, Eirik Kongsvik, Erik Aarmo, Forfall: Tor Arvid Flokketvedt, Tone Grethe Hagen, 
Thone Eldøy 
Åpning: Henry Ove 
   
  Fellesskapsmåltid 

og bønn  
-  Åpningsord v/ Henry Ove 

Sak 45/21  Referat MR  
 

-  Referat fra forrige MR 16.6.2021. Godkjent.  

Sak 46/21 Orientering fra 
stab / AU 

 - Vidar orienterte om status i stab, litt om prosess rundt avlyst Danmarkstur 
samt konfirmantleir Furutangen.  

- Vidar orienterte om situasjonen i barnearbeidet under gudstjenester. God 
stemning innad i lederteamet. Men det trengs flere. To nye ledere på plass 
nå etter semesterstart. Vi mangler fortsatt 3-4.   

Sak 47/21 Økonomistatus og 
planer fremover 

 - Eirik orienterte med utgangspunkt i halvtårsregnskap.  
- Samtale om givertjenestekampanje høsten 2021.  

Vedtak/ oppfølging:  
 1) Temaet blir egen drøftingssak på lederkvelden 3.9. Alle ber og 
reflekterer over dette framover.  
2) Det utarbeides en giverbrosjyre, film om Bymenighetens virksomhet og 
utvidet «kampanjetekst» på nettsidene om høst-aksjonen. (Vidar i 
samarbeid med Johannes Kleppe.)  
3) På gudstjenesten 5.9: Brosjyre deles ut + Film + apeller fra diverse.  
4) Vidar Bøhn arbeider videre med å få oversikt og kommunisere direkte 
med aktive i menigheten som enda ikke er faste givere.  

Sak 
48/21 

Lederdøgn 3.-4. 
september 

 - Menighetsråd gikk gjennom rammer og kom med innspill til fredagskvelden 
og opplegget lørdag med cellelederne.  

- Vidar arbeider videre i samarbeid med Henry Ove og stab.  
 

Sak 49/21 Søknad fra Laget  - Menighetsråd har mottatt søknad om støtte fra Laget i Rogaland til ny 
lagsarbeider som skal jobbe mot skoler og utdanningssteder i Nord-
Rogaland.  

- Menighetsrådet vedtar å bevilge 10 000 kr i oppstartsstøtte til dette 
prosjektet fra Priska- og Akvila-stipendet. 
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Minner om lederdøgnet fredag kveld, 3.9 fra kl. 18.00. Ariane blir med deler av kvelden. Og lørdag 4.9. 
fra kl. 10-15. (Lørdag sammen med cellelederne.) 
 
Neste Menighetsråd blir onsdag 22.9., kl. 19.00 på Bønnesenteret. Forfriskninger: Vidar Bøhn, 
åpningsord: Erik 
  
 
 
 

 Evt.  Ingen eventuelt-saker.  


