
ByMenigheten - Sandnes 
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.    

Sted: Lundegeilen 18, Bønnesenteret 
Tid: Onsdag 18. november 2020 kl 19:00-21:00 
Tilstede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Eirik 

Kongsvik, Erik Aarmo, Erik Aarmo og Thone Eldøy (referent).  
 Tone Grete Hagen (med via skjerm). 

Forfall: Tor Arvid Flokketvedt, Janeth Lima Kleppe.  

Forfriskninger: Erik Aarmo 

Fellesskap og 
bønn

Åpningsord og bønn: Thone Eldøy

Sak 69/20 Referat MR Referat fra forrige MR. Vedlegg i mail. 

Godkjent.

Sak 70/20 HMS/Personal Vidar og AU orienterer. 
Personalsituasjon: Staben forholder seg offensivt og kreativt til 
nye korona-begrensninger. Legger inn digitale alternativer der de 
kan. God info til foreldre.

Sak 71/20 Økonomistatus/ 
givertjeneste

Eirik Kongsvik orienterte.  
Budsjett blir sendt ut straks det er godkjent av Eirik og Kjell 
Martin.

Sak 72/20 Budsjett 2021 Eirik Kongsvik orienterte. Forberedende diskusjon.
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Sak 73/20 Koronasituasjone
n konsekvenser 
for menighetens 
arbeid 

Gudstjenester i november/ desember blir, slik det ser ut nå, 
digitale.  

Den 06.12 og 20.12 blir digitale med påmelding 50 stk. 

Den 24.12 blir planlagt digitalt, men med rom for mennesker i 
salen dersom smittebildet i landet endrer seg og regjeringen åpner 
for dette. 

Vi vedtar å betale 500,- ekstra pr. gudstjeneste resten av året for å 
ha dem liggende på nett i en uke. 

Temakvelder 

Barne og ungdomsarbeidet. Vidar orienterer. 

Cellegrupper. Får bruke Lundegeilen 18. 

Initiativ fra “bønnegruppa for menighetsledere”.  
(lage “adventsstunt”, lignende det vi gjorde til påske).

Sak 74/20 Orienteringssaker 
fra AU / daglig 
leder 

Agenda 1-samling  
Henry Ove, Vidar B, Vidar MB og Erik delte inntrykk fra siste 
Agenda 1-samling.  
   
Møte om Soul Church-samarbeid til våren og videre:    
Torsdag 12.11. møttes Henry Ove, Vidar, Ingrid Heskje og 
Kristian Dragsund. Viktige avklaringer om forventninger, konkrete 
planer om hvem som gjør hva fremover.  
Henry Ove orienterte.  

Sak 75/20 Lokal 
grunnordning 
hovedgudstjeneste 
(Oppfølgingssak) 

Menighetsmøtet 25.10. ga en enstemmig støtte til komitéens 
forslag til justert lokal grunnordning for Bymenighetens 
hovedgudstjeneste med søknad om dispensasjoner på angitte 
punkter.  
Menighetsrådet vedtar denne søknaden uten endringer, og daglig 
leder sender inn til Bispedømmekontoret for videre behandling. 

Sak 76/20 Høringssak om 
valgordninger i 
Dnk.  

Vidar Bakke orienterte. 

Vedtak: Vi slutter oss til forslaget til høringssvar fra Vidar Bakke. 
Daglig leder sørger for innsending til Kirkerådet. 
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Neste møter i Menighetsrådet:   
16.12. 2020, kl. 19:00-22:00  
Forfriskninger: Eirik Kongsvik 
Åpningsord: 

Sak 77/20 Eventuelt Frikirken ønsker å vite om vi ønsker å leie lokaler i det nye bygget 
de planlegger i den gamle møbelfabrikken. Forespørsel foreligger, 
hva tenker vi? 

Hvordan få inn mer penger? 
Vi trenger en “Fundraiser og kreativ leder” 
Basar, julemarked, julekonsert.  
Komite; Tone Grete og Thone  
Konserter - intimkonserter, med billetter. 
Reklameinntekter fra sponsorer på hjemmesiden 
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