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MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET 

Sted: Lundegeielen 18 

Tid: Onsdag 24.mars 2019 kl 19:00-22:00 

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

Sørheim, Ragnhild Øvrebø, Tor-Arvid Flokketvedt og Bente Mari Rolfsnes (referent) 

Forfall:  Torstein Caixeta Thingnæs 

Felleskap og bønn – Delerunde og bønn. 

  

Sak 22/2019 

 

Diverse orienteringer 

• Referat fra MR, tirsdag 26. mars.  

• Agenda 1. Ragnhild, Oddbjørn, Raymond, Tone Grethe og 

Vidar deltok på Agenda 1-samling 4.-6. april. Ragnhild delte 

fra undervisningen og gruppesamlingen og oppsummering 

gruppa kom frem.   

• Nominasjonskomitéens arbeid (valg menighetsråd) Oddbjørn 

og Vidar orienterer kort om status. Listen tar form 

Sak 23/2019 

 

Status økonomi 

Håvard orienterer om status for økonomien i Bymenigheten. 

Givertjenesten er fortsatt ikke helt på det jevne nivået vi ønsker. 
Regnskapet viser underskudd hittil i år - årsak er inntekter som 

kommer senere på året. 

Sak 24/2019 

Stilling i ByMenigheten 

Ariane er tilbake i full stilling i slutten av mai. Hun er tilbake som 

konfirmantkoordinator og får også et utvidet ansvar for Dig Junior. 

Noe av stillingen vil bli brukt i administrative funksjoner. 

 

Raymond er tilbudt å fortsette arbeidet blant unge i en nyopprettet 

40%-stilling med særlig ansvar for Dig-arbeidet og evt. noe fokus på 

17+-alderen. Dette vil være en samarbeidsstilling der Salem bidrar 

med halvparten av lønnsmidlene.   

 

Vedtak: 

1. Raymond Bicaglia Nesse ansettes i en 40% stilling med 

tiltredelse 1. juni som ungdomsarbeider/ ungdomspastor med 

særlig ansvar for ungdomsklubben Dig. ByMenigheten - 

Sandnes (Sandnes kirkelige fellesråd) vil ha 

arbeidsgiveransvaret.  

2. Stillingen delfinansieres etter avtale av Salem Normisjon 

Ganddal med 50%. (Tilsvarende 20% stilling av full stilling). 

Ansettelsen vil ikke innebære økning av totale 

stillingsrammer i ByMenigheten grunnet ekstern 

delfinansiering. 

Sak 25/2019 

Status og oppfølging av 

Bygg-saken 

Oddbjørn orienterer fra samtale med Misjonssalen / NLM vedr. 

«Sandnesporten». Vi drøftet videre framdrift.  

 

Byggsaken mht «Sandnesporten» er langt fremme. Vi har vært i 

samtale med ledelsen, de er ikke klare for å gå inn i prosess med 

potensielle leietakere i overskuelig fremtid. 

Vi ønsker å gå i avklarende dialog med Salem før sommeren 
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Sak 19/2019 

«å være en frimodig kirke i 

2019» 

Vi startet en dialog sist møte.  

 

På Frimodig kirkes årskonferanse 11. mars holdt Geir Otto Holmås 

et foredrag som menighetsrådet har lest. Det hadde en overtone for 

norsk menighetsliv generelt og for oss i Bymenigheten spesielt. 

 

Innspillet fra Agenda1 gruppen, som bla setter fokus på forpliktende 

omsorgsfellesskap og Holmås foredraget, brukes som bakteppe i 

videre drøftinger/dialog når det gjelder tanker om fellesskap, 

samarbeid og lokaliteter for menigheten. 

 

Sak 5/2019 

Jubileumshelg i november 

 

 

Kulturhuset er bestilt til 9. november.  

Planleggingen er i gang, fremdrift og hvem tar ansvar for hva er i 

gang, navn begynner å komme på plass. 

  

Sak 03/2019 

Alphafest/Menighetsfest 10. 

mai 

 

Innspill til program og opplegg. Vidar la fram skisse til plan 

Programmet tar form. Påmelding via hjemmesiden, mulighet for å 

bidra med mat og drikke, snacks og kaker. 

Håvard N og Bente leder kvelden 

 

Sak 26/2019 

Eventuelt 

Ingen saker. 

Neste møte: tirsdag 28.mai 2019 kl. 19:00 – 22   Ansvar for forfriskninger: Torstein 
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