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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. 
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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeielen 18 

Tid: Onsdag 20.februar 2019 kl 19:00-22:00 

Medlemmer: Oddbjørn Folde (leder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Torstein Caixeta Thingnæs, 

Håvard Nesvåg, Ragnhild Øvrebø, Tor-Arvid Flokketvedt og Bente Mari Rolfsnes 

(referent) 

Forfall:  Håvard Særheim 

 

Felleskap og bønn – Vidar leste et stykke han skulle lese på radio, ut i fra det vi delte tanker om «hva 

er suksess/hva ser vi på som suksess» og vi delte fra livene våre. 

  

Sak 13/2019 

 

Diverse orienteringer 

• Referat fra MR 30.01.2019. Tas til etterretning.  

• Sykemelding i stab gjør at Vidar inntil videre har overtatt 

koordineringen av konfirmantarbeidet. Det foreligger plan frem til 

og med weeekend på Stavtjørn i mars.  

• Vidar er i ferd med å avslutte styreengasjementet for Frimodig kirke 

med årsmøte 9. mars. 

• Oddbjørn orienterer om kontakt med NLM og Salem vedrørende 

bygg og videre utredningsplaner 

• Påske – program og hvilke dager er ikke helt i boks ennå. Venter på 

avklaring 

Sak 14/2019 

 

Status økonomi 

Orientering om økonomien i Bymenigheten.  

Vi ligger an til overskudd i 2018, først og fremst som følge av innsparinger 

på lønn i forbindelse med permisjon. Menigheten har nå over tid 

opparbeidet en egenkapital som anbefalt for virksomheter som vår. 

Givertjenesten er fortsatt ikke helt på det jevne nivået vi ønsker 

Sak 15/2019 

Årsmøte 13.mars 

Gjennomgang og oppsummering av program for kvelden. Tidsrammen er 

19:30 til maks 22. enkel servering – kaffe /te og litt frukt/snacks 

Sak 05/2019 

 

ByMenigheten 

Sandnes 20 år – 

markering 8-

10.november 

Bakgrunn: Bymenigheten (Lundehaugen menighet) ble startet høsten 

1999. Vi feirer derfor 20 år i 2019. AU foreslår at dette bør få en tydelig 

markering i løpet av høsten, fortrinnsvis i november.  

 

Samtalte videre om jubileumshelg i november. Vidar la fram flere detaljer 

om mulige datoer og ulike prisalternativer for leie av Kulturhuset versus 

andre løsninger. 

Vi satser på 9 og 10.november. 

Sak 03/2019 

 

Menighetsfest 10.mai  

Bakgrunn: Tidligere har den årlige menighetsfesten vært lagt til januar. Vi ønsker nå å 

kombinere menighetsfest og Alpha-fest (som avslutning av Alphasemesteret) 

 

Menighetsfest 10.mai blir på Bøcon.  

Martin Cave blir med som gjest/taler/inspirator 

Sak 16/2019 

Eventuelt 

Ingen saker. 

 

Neste møte: onsdag 27.mars 2019 kl. 19:00 – 22   Ansvar for forfriskninger: Håvard S 
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