
   
 
 
 
 
 
 
 

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: Olabakken 17, tirsdag 14. juni 2022 kl. 19:00-21:30  
 
Til stede:  
Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (daglig leder), Eirik Kongsvik, Thone 
Eldøy (referent), Erik Aarmo, 
 
Forfall:  Tone Grethe Hagen (permisjon),  Tor Arvid Flokketvedt, Janeth Lima Kleppe 
Måltid: Vidar Bakke 
 

 Åpning Vidar Bakke 

Sak 
38/22 

Møte med ny 
ungdomspastor 
(vikar) 

Oda Vik Straume blir med oss på første del av møtet og vi får 
mulighet til å bli bedre kjent med henne! 

Sak 
39/22 

Referat MR Referat fra forrige MR 20.04.22 
Godkjent 

Sak 
40/22 

Orienteringer/ 
Personal / HMS / 
Diverse 
 

Vidar Bøhn, Henry Ove og Vidar Bakke orienterte. 
 
Generalsekretær i Normisjon Kjetil Vestel Haga m/ følge fra 
landskontoret møtte Henry Ove, Vidar M.B. og Thomas Thesen i 
Lundegeilen 2.6. Svært konstruktive samtaler om relasjoner 
BMS/Normisjon. 
 
Lederforum i BMS på Salem, 08.06.2022. Ca. 20 til stede. Åpne og 
gode samtaler, bl.a. om frivillighet. 
 
Menighetsweekend på Furutangen. Gode tilbakemeldinger. Starte 
litt tidligere med planlegging neste gang. Her kan Raymond godt ha 
en rolle. 
 
Kjerneteam på 5 personer i nye «Rehobot Huskirke» hadde første 
samling mandag denne uka i Lundegeilen 18 for å planlegge høsten. 

Sak 
41/22 

Økonomistatus Eirik og Vidar Bøhn orienterte. 



 

AU foreslår at et økonomiutvalg foretar en gjennomgang av 
økonomien før neste MR for å gi så god oversikt som mulig for å ta 
beslutninger. 

Vedtatt. 

Sak 
42/22 

Stolaksjon Salem 
 

Det er kommet inn ca. 15 000,- til stolaksjon. 

 

Vedtak: Menighetsrådet bevilger totalt 50 000 fra BMS-fondet 
inkludert det som er kommet inn på “vipps stolaksjonen”. 

Sak 
43/22 
 

Datoer til høsten 
(Oppfølgingssak) 
 

Vedtatte MR-møter til høsten:  
24.8., 21.9., 19.10., 30.11. 
Vidar har søkt AU og fått innvilget en retreat m/ Magnus Malm 
18.9.-23.9. MR-møtet 21.9. bør flyttes en uke fram eller en uke bak. 
14.9. eller 28.9.?   
Vedtak: 21.09 blir endret til 27.09 

Sak 
44/22 

Informasjonsflyt AU har bedt stab om å lage et fysisk (og digitalt) høstprogram til 
utdeling på semesterstartsgudstjeneste 21.8.  

Vedtak: Vidar Bakke og Thone Eldøy tar ansvar for dette. 

Sak 
45/22 

Ledig kontor i 
Lundegeilen fra 
1.7. – AV-rom? 
 

Bibeltypografi har sagt opp det største kontoret f.o.m. 01.07.22. 

 
Stab v/ Vidar og Raymond ber om at det frigitte kontoret ikke leies 
ut med det første, men reserveres til et etterlengtet studio for 
permanent installasjon av lyd- og kamerautstyr med tanke på 
podkast-opptak til våre nettsider og pTro. Vi har det meste av utstyr 
vi trenger til å innrede et slikt studio, men mangler eget rom der 
utstyret kan stå permanent klar til bruk. 
Vedtak: Vi oppretter et studio/ audiorom. Det må søkes etter midler 
for å dekke tapte leieinntekter.  

 Eventuelt God sommer! 

 
Neste Menighetsråd blir 24.08.22 i Lundegeilen 18 klokken 19.00-22.00 

  
 


