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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:
Tid:
Tilstede:

Lundegeilen 18, Bønnesenteret
Onsdag 27. januar 2021 kl 19:00-22:00
Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder),
Eirik Kongsvik, Erik Aarmo, Thone Eldøy (referent), Tor Arvid Flokketvedt.

Forfall:

Janeth Lima Kleppe og Tone Grete Hagen

Forfriskninger: Vidar Bakke
Fellesskap og bønn Åpningsord og bønn: Henry Ove Berg
Sak 1/21

Referat MR

Referat fra forrige MR. Vedlegg i mail.
Godkjent.

Sak 2/21

HMS/Personal

Vidar Bakke og AU orienterte.
Personalsituasjon
- God stemning i stab, tross coronasituasjon.
- God inngang for student fra HLT.
- Vi har fått ny frivillig medarbeider på regnskap.

Sak 3/21

“Lekkasje” i
menigheten som
følge av korona.

Menighetsrådet reflekterte rundt prosessen. Hvilke konsekvenser har
det for menigheten vår.
Kan minigjengen møtes på loftet? Tweensgjengen?
Kan vi ha utegudstjeneste ved gapahukene på Gramstad/Dalsnuten?
Reklamere bedre for zoom-møtene.

Sak 4/21

Økonomistatus/
givertjeneste

Eirik Kongsvik orienterte.
- Foreløpig regnskapsrapport for 2020.

Sak 5/21

Fast ansettelse av
Raymond Bicaglia
Nesse

Vedtak:
Raymond Bicaglia Nesses midlertidige stilling som barne- og
ungdomspastor i 70% gjøres permanent f.o.m 01.02.2021.
Han lønnsreguleres i samsvar med relevant stillingskode.
I 20% av stillingen bistår Salem Ganddal med lønnsmidler..

(Konfidensielt)
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Sak 6/21

Oppfølging av
bispevisitasen

Saken utsettes til neste menighetsrådsmøte.

Sak 7/21

Foreløpig plan for
våren 2021
(Oppdateres
fortløpende)

Vidar orienterte fra zoom-møte med BMS Media 25.01.21.
Vi kjører web-gudstjenester annenhver søndag i oddetallsuker.
Kaffedrøs på zoom annenhver søndag i partallsuker.
Fysiske bønnesamlinger på Menighetskontoret gjenopptas denne
uka.
Årsmøte er satt til 17.03.21
Ny temaserie og nytt studiehefte lanseres i forbindelse med neste
web-gudstjeneste.
Lederdag for Menighetsråd og Celledere
- lørdag 06.02.21 fra kl. 10.00-15.00 Kjører vi et Zoomalternativ, jf. Opprinnelig forslag til hovedtema: En
presentasjon av «Veiarbeid»/Jesus-eksperimenter v/ Erik
Aarmo og Vidar, jf. Nytt hefte og Eriks bok.
Agenda 1-samling: 15.-17. april i Bogafjell kirke. zoom om fysisk
oppmøte ikke lar seg gjennomføre.
Oppdatert datoliste for MR-møter:
27.01
24.02
24.03
21.04
19.05
16.06 (Hos Vidar)

Sak 8/21

Skape engasjement rundt frivilligheten i menigheten.
Prosjekter som
studenten ønsker å
Engasjere seg/ dra i gang “fundraiser”- delen/gruppen i menigheten.
jobbe med
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Forespørsel om
utleie av loftet.

Sak 10/21 Eventuelt

Vedtak:
Vi ønsker ikke på nåværende tidspunkt å leie ut loftet.
“Fundraiser gruppe”
- Oppfølging av de påbegynte tankene på sist MR. Hvordan
jobbe videre for å «materialisere» dette?
Julekort
- Ble veldig godt mottatt, gjennomføres på nytt neste år.

Neste møte i Menighetsrådet:
24.02.2021, kl. 19:00-22:00
Forfriskninger: Janeth
Åpningsord: Tone Grethe
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