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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: Bøcon  
Tid: Onsdag 19. mai 2021 kl 20:00-22:00 
Tilstede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder),  

Eirik Kongsvik, Thone Eldøy (referent), Erik Aarmo, Tor Arvid Flokketvedt og Tone Grethe 
Hagen. 

 
Forfall:  Janeth Lima Kleppe 
 
Sak 34/21 Referat MR Referat fra forrige MR. Vedlegg i mail. 

Godkjent. 
 

Sak 35/21 Politiattester og 
diverse 
beredskapsplaner 
i BMS og Dnk 

Vedtak: 
Prosedyre for innhenting av politiattest for ansatte og frivillige 
medarbeidere i BMS fra 15 år og eldre. 
 
Rollebevissthet i BMS – unge ledere, videreutvikles. Daglig leder, 
ungdomspastor og barne- og ungdomspastor følger opp. Daglig leder 
orienterer MR om status i junimøtet 2021 til MR. 
 
BMS ved AU gjennomgår kirkens beredskap og vurderer behovet for 
egen beredskapsplan i BMS. 
 
Stab utarbeider varslingsliste ved hendelser. Daglig leder orienterer 
MR om dette på junimøtet 2021. Hjemmekontakt med oversikt over 
alle deltagere og hvem som skal varsles alt etter hendelse. 
 

Sak 36/21 Måneds-status - 
økonomi 

Eirik Kongsvik orienterte. 
 
Fortsette å holde fokus på givertjeneste og øke denne. 

Sak 37/21 Uttalelse fra MR 
om ansettelse av 
ny prost i 
Sandnes 

I henhold til personalreglementet ved tilsetting av prost, “har 
menighetsrådene i prostiet anledning til å gi uttalelse om hvilke tre 
personer blant søkerne disse ønsker tilsatt” 
 

Menighetsrådet avga sine stemmer og prioriterte de tre 
kandidatene som gikk videre fra innstillingsnemnda. En 
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av de tre kandidatene til innstilling har bedt om å bli 
unntatt offentlighet. Navn og stemmeresultat gjengis 
derfor ikke i referatet.   

Sak 38/21 Misjonsaksjonen 
«Sammen som 
kirke i hele 
verden» fra uka 
etter pinse til og 
med 30.5. 

Vidar orienterte om planene så langt for misjonsaksjonen.  
 
Facebook-aksjon (i kombinasjon med Spleis) starter 2. pinsedag. 
Innsamlingsaksjonen lages som et «arrangement» på Facebook der vi 
legger ut de «tjenestene» som folk kan være med og by på, utover 
generelle gaver. 
 
Misjonsgudstjeneste 30.5. med fokus på Egypt.  
 
Amerikansk auksjon avvikles i etterkant av gudstjenesten eller kl. 18 
på kvelden. Her vil en del tjenester auksjoneres bort. Foreløpig har vi: 
Gourmet-middag for fem m/ Torstein og Vidar, «Vi tar oss av hagen 
din 1 dag i vår», 1 stk fasadevask av hus v/ Kirkeverge Andreas og 
hans team, Gavekort på tatovering hos Tatoo-pastoren, festkake av 
Tone Grethe, Flere ønskes... 

Sak 39/21 Kort orientering 
om strategiarbeid 

Vidar orienterte kort om strategi og planleggingsarbeid for høsten og 
videre. Weekend? Ideer til årskalenderen. Storfamilie-aktiviteter. 
Dette blir egen sak på juni-møtet.  

 
 
Neste møte i Menighetsråd:  
Onsdag 16.06 kl. 19.00. i Olabakken 17 hos Vidar. (Sommeravslutning) 
 
 
 
 
 


