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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeielen 18 

Tid: Onsdag 26.september 2018 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Håvard Særheim, Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein 

Caixeta Thingnæs, Tor Arvid Flokketvedt, Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø (vara) og 

Bente Mari Rolfsnes (referent) 

 

Delerunde – utgangspunkt i «at nye mennesker skal komme til tro», utfordringer i livet og gode 

opplevelser 

  

Sak 30/2018 

 

Diverse 

orienteringer 

• Referat fra MR 22.8 Tas til etterretning. 

• Referat fra inspirasjonskveld for Alpha i Hillevåg. Bård og Vidar 

deltok, det var 30-35 stk til stede, også fra nord-fylket. Det var 

inspirerende å høre om erfaringer som er gjort. Alpha er et velprøvd 

opplegg som viser seg å fungere.   

• Orientering om møte i fellesrådet v Torstein.  

• Orientering om samtale mellom Dag Kjosavik (Salem) og Vidar.  

• BMS Bygg-komite. Pr. 19.9.18 er status at komiteen har fordelt 

personer mellom seg som skal kontaktes for å delta i 

spørreundersøkelsen. (Celleledere, tjenesteledere, barneledere MR og 

stab)  

• Samlivskurset som var planlagt denne høsten utsettes på ubestemt tid. 

Konklusjon etter samtale mellom Egil og Vidar.  

• Tirsdag formiddag,25.september, var det besøk fra Anafora i Egypt, 

søster Theodora. Vidar og Raymond møtte henne og fikk høre nytt fra 

Egypt.  

• BMS i media:  

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11737830-bill-hybels-metoo-og-

vart-menighetsliv (Stod på trykk i Vårt Land og Dagen, 26. Aug. 2018) 

 

https://www.vl.no/nyhet/bispedommeradsleder-reagerer-pa-splittet-

kirke-1.1204435?paywall=true  

(Sak om valgmenigheter i Vårt Land) 
Ovennevnte sak ble fulgt opp i Dagsnytt 18, tirsdag 18.9, der Vidar 

møtte leder i Åpen Folkekirke til debatt. Kan sees her:  

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/NNFA56091818/18-09-

2018#t=21m20s 

 

• Arrangementer i ByM – invitasjon til tekstsamling 1,8,15nov 

• Svar på ny kirkeordning til kirkerådet. Det ligger inne forslag om at 

valgmenighet gjøres permanent. 

 

Sak 31/2018 

 

Økonomi og 

givertjeneste 

Økonomistatus v/ Håvard.  

Givertjenesten er på budsjett i juli og august. Mai- august har vært gode 

måneder. 

Takket være ekstra inntekter via givertjeneste ser det nå ut som vi går mot 

positivt resultat. De tre siste månedene har givertjenesten ligget på budsjett. 

Med uventet sponsorstøtter ser det ut som vi går i balanse på årsbasis.  
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Sak 32/2018  

 

Orientering om 

drømmer og planer 

for 

ungdomsarbeidet i 

BMS 

Utsettes til neste møte 

Sak 33/2018 

 

Stabsressurser nå 

og på sikt 

Menighetsrådet begynte en samtaleprosess om gjeldende stillingsrammer i 

ByMenigheten og hvordan stabsressursene kan brukes på best mulig måte i 

tråd med nådegaver og menighetsstrategi, videreutvikling av samarbeid med 

Salem og Ganddal om ungdoms- og konf. arbeidet etc. Det arbeides videre 

med denne saken frem mot jul. 

Sak 34/2018 

Geografisk 

fordeling av 

medlemmer i ByM 

Torstein har laget en kartbasert oversikt over hvor medlemmene i 

ByMenigheten fordeler seg i Sandnes og omegn. Oversikten kan evt. 

oversendes til Agenda 1-utvalget for nærmere analyse. 

 

Sak 35/2018  

 

Innspill til 

gudstjenesteplan/ 

datoplan for Alpha-

satsing våren 

 

Vi satser på gudstjeneste hver annen uke – fra 6.januar 2019 

Ukentlig Alpha samling frem til påske. Undervisning om DHÅ lørdag 16.mars 

– felles med Bogafjell menighet. 

Påskesamling m Fredheim som tidligere 

Felles Alpha-avslutning 15. mai.  

Konfirmasjon lørdag 11.mai 

Sak 36/2018  

 

Leder dag 29.sept 

på BådeOg 

 

Oppsummering om opplegg og rammer. Fokus på Alpha denne dagen. Vi 

satser på en god og fin samling. 

Sak 37/2018 

Eventuelt 

Menighets weekend 2019 blir på høsten, 12-14.september på Vaulali. Det er 

plass til maks 95  

 

Neste møte: onsdag 31.oktober 2018 kl. 19:00 – 22  Ansvar for forfriskninger Oddbjørn 

 

mailto:post@bymenigheten-sandnes.no

