
   
 
 
 
 
 
 
 

Nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende  
fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet". 

_____________________________________________ 
 
REFERAT – MENIGHETSRÅD    
   
Sted: Lundegeilen 18, onsdag 20. april 2022 kl. 19:00-21:30  
 
Til stede:  
Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (daglig leder), Eirik Kongsvik, Erik 
Aarmo, Thone Eldøy (referent), Janeth Lima Kleppe, Tor Arvid Flokketvedt  
 
Forfall:  Tone Grethe Hagen (permisjon) 
Åpning: Thone Eldøy  
Forfriskninger: Vidar Bakke 
 

 Åpning Thone Eldøy 

Sak 23/22 Referat MR Referat fra forrige MR 23.03. 
Godkjent 

Sak 24/22 Orienteringer 
Personal 
HMS 

Ariane går opp ut i 100% permisjon fra 3. mai 2022 til  
1. mai 2023. Frem til 3. mai jobber hun 50% 
Vidar og Raymond holder tak i Dig. jr sammen med frivillig team. 
Ukraina og BMS - Vi har begrenset kapasitet og ser det derfor litt 
an. 
Menighetsfest 5. mai kl. 19:00 2022. Alain Fassotte. 
Tweensjentene synger 3-4 sanger i starten. Mulig komboteam AT 
& JJ fellessanger 

Sak 25/22 Økonomistatus Eirik Kongsvik orienterte. 

Sak 26/22 Agenda 1 og 
samspillsone 
Salem  
(oppfølgingssak) 

Vidar Bøhn, Henry Ove og Vidar Bakke orienterte. 
Fire felles satsingsområder viser seg allerede: 

- Barn/ungdom 
- Bygg (vedlikehold og utvikling) 
- Gudstjenester  
- Misjon 

Vidar Bakke og Henry Ove Berg deltar på medlemsmøte på Salem 
søndag 24.04.22 

Sak 27/22 Weekend på 
Furutangen 

Thomas Neteland deltar hele lørdagen 
Håvard Nesvåg er i gang med PR for weekend 



10-12 juni. Folk fra menigheten bidrar på program-fronten. 
Eirik Kongsvik og team tar ansvar på kjøkkenet. 
Foreløpig priser 1000,- pr voksen/ungdom.  
800,- pr barn under 15 år 
Barn under 2 år gratis. 
Max pris pr. familie 4500,- 
Leilighet (2-mannsrom):  

Sak 28/22 Småfellesskap/ 
grupper i 
Bymenigheten 
(oppfølgingssak) 

I kjølvannet av spørreundersøkelsen har vi 13 personer vi ønsker å 
inkludere i småfellesskap/grupper. Ønsker at 5/6 av disse får plass 
i eksisterende grupper. Starte åpen huskirke/ felleskap for de 
resterende.   

Sak 29/22 Lederdøgn for 
ungdomsledere 
22-23 april.  

Ariane planlegger et spennende døgn på Utstein Pilegrimsgard for 
20 ungdomsledere tilknyttet konfirmantarbeidet. Dette vil være en 
oppmuntring til å fortsette som leder og en utrustning av 
kommende ledere for neste årskull. Døgnet inkluderer 
mat/overnatting og honorar til ekstern bidragsyter. Dette er en 
aktivitet som faller inn under kriteriene for «utviklingsfondet».  
 
Vedtak: Menighetsrådet godkjenner en kostnadsramme på 40 000 
kr for lederdøgn. Utviklingsfondet, gjort mulig grunnet en raus 
gave i 2021, blir redusert med inntil 40 000 kr knyttet til dette 
prosjektet.   

Evt. 
Sak 30/22 

 Amerikansk auksjon til inntekt for konfirmanter og ledertrening. 
29. September. Spør Tom om å være auksjonarius (Vidar Bakke 
spør Tom). Planlegge i forkant og få inn flere gevinster enn i fjor. 
 
Det blir dugnad 27.04.22 på Salem. Vi stiller med frivillige. 
 
Stolaksjon for Salem via. vipps. 

 
Neste Menighetsråd blir onsdag 18. mai kl. 19.00 på Menighetshuset.   

  
 


