
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: Lundegeilen 18 onsdag 22 september 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 og Thone Eldøy (referent). 
Forfall: Tor Arvid Flokketvedt, Tone Grethe Hagen,  
   
 Åpning og bønn  v/ Erik Aarmo 

Sak 50/21  Referat MR  
 

-  Referat fra forrige MR 25.08.2021. Godkjent.  

Sak 51/21 Orienteringer/H
MS 

 - Vidar orienterte om status i stab,  
- Tor Arvid Flokketvedt har fått innvilget et halvt års permisjon 

fra MR/ fellesråd og koordinatortjeneste. 
- Tanker rundt lederhelgen ble delt. Hvem kom, kunne vi invitert 

annerledes? 
Sak 52/21 Økonomistatus og 

planer fremover 
 - Eirik Kongsvik orienterte om økonomien 

- Vidar Bøhn gav status for givertjenesten og foreløpig resultat 
av Kom-Få-Gi-Kampanjen. 

Sak 53/21 Strategiplan - 
oppfølging 

 - Henry Ove Berg har jobbet videre med og presenterte det 
dokumentet som Ariane C. Tingnes presenterte på leder-
fredagen. 

- Fokus på hvilke tiltak vi skal videreføre og hvordan nye tiltak 
skal organiseres. Hvordan skal vi best nyttegjøre oss av dette 
styringsdokumentet? 
 

Vedtak:  
Vidar, Ariane og Janeth ser på formuleringer i dokumentet og gjør det 
klart til godkjenning i neste AU og Agenda 1 møte. 

Sak 54/21 Bruk av 
ekstraordinære 
frivillighetsmidler 
og mulighet for å 
søke på 
prosjektmidler  

 - Det har kommet brev om ekstraordinært tilskudd fra Kirkerådet 
som skal stimulere frivilligheten post korona.  
Vi mottar 10 933 kr basert på antall medlemmer.  
 

- Stavanger bispedømmeråd lyser ut 2,3 millioner kroner i 
prosjektmidler for 2022. Prosjektene skal ha et kirkelig formål, 
og søknadsfrist er 8. oktober.  
  

Vedtak:  
Menighetsrådet har bestemt seg for å søke på disse områdene 

- Tiltak som styrker menighetenes arbeid for ungdom og unge 
voksne.  Tur til misjonsprosjektet vårt. Stab utarbeider søknad 
innen fristen. 

- Kirkemusikk og kultur. Thone og Atle skriver søknad innen 
fristen. 
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Sak 55/21 Hvem skal lede 
den norske kirke? 

 Saken er diskutert i Menighetsrådet.  
Vedtak: 
Basert på samtalen i Menighetsrådet skriver Vidar Bakke og AU et 
vedtak og sender dette til Kirkerådet. 

Sak 56/21 Konfirmantsamar
beid, etikkdag 

 Vedtak: 
Grunnet en ekstraordinær situasjon på skolen vedtas det at vi kjører 
separat etikkdag.  

Eventuelt Pitstop  Vedtak: 
Starte et forprosjekt på dette/ kartlegging av behov i Sandnes by. 
Kostnader blir dekket av penger fra bundet fond med inntil kroner  
10 000,- 

 
 Neste menighetsråd blir onsdag 20.10.2021 klokken 19.00 på bønnesenteret.  

            Forfriskninger: Erik Aarmo, åpningsord: Eirik Kongsvik 
  

 
 
 


