
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.  

  

ByMenigheten - Sandnes, Postboks 3046, 4392 Sandnes. Tlf. 474 72 770. E-post: post@bymenigheten-sandnes.no   

  
REFERAT – MENIGHETSRÅD   
  
Sted: Lundegeilen 18, onsdag 17. november 2021 kl 19:00-21:00 
Medlemmer: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig leder), Thone 
Eldøy, Erik Aarmo, Tone Grethe Hagen 
Forfall: Tor Arvid Flokketvedt, Janeth Lima Kleppe, Eirik Kongsvik 
   
   -   

Sak 64/21  Referat MR  
 

-  Referat fra forrige MR 20.10., se vedlegg til mail. Godkjent. 

Sak 65/21 Konfirmant-
samarbeid 

 Bakgrunn: Kirkevergen kalte daglig leder i Gand og i Bymenigheten inn til en 
rådslagning 10.11. som munnet ut i følgende skriftlige anbefaling fra kirkeverge 
Andreas Eidsaa: «Etter en god samtale mellom daglig leder i Gand, daglig leder i 
Bymenigheten og kirkevergen, så kommer vi med følgende anbefaling ut fra en 
helhetlig vurdering: Det konkrete konfirmant-samarbeidet mellom Bymenigheten og 
Ganddalen menighet i sin nåværende form med Danmarks-leir og etikk-dag, settes 
på pause i to år. I stedet utfordres de lokale ungdomsklubbene på Ganddal til å 
invitere alle konfirmantene til noen felles-eventer. Det er likevel naturlig å tenke 
samarbeid mellom Ganddalen menighet og Bymenigheten på ulike områder». 

- Vedtak: MR sier opp samarbeidsavtalen med Gand/Ganddalen om 
konfirmantarbeid i sin nåværende form, i tråd med kirkevergens anbefaling.  

Sak 66/21 Høringssvar fra 
Bymenigheten – ny 
organisering Dnk  

 - Bakgrunn: Høringsnotat fra Kirkerådet – «Samhandling i en selvstendig 
folkekirke – ny kirkelig organisering»:  
https://kirken.no/globalassets/kirken.no/om-kirken/slik-styres-
kirken/kirkeradet/2021/høringer%20i%20kirkerådets%20regi/høring%20ny
%20kirkelig%20organisering/høringsnotat%20til%20kirkelige%20instanser%
20bokmål.pdf  

- Se utkast til høringssvar fra daglig leder vedlagt innkalling. Vidar redegjorde 
for de vesentligste punktene.   

- Vedtak: Menighetsrådet gir sin tilslutning til forslaget.  
Sak 67/21 Beredskapsplan i 

Bymenigheten  
 - På oppdrag fra MR har Henry Ove arbeidet videre med beredskapsplan for 

Bymenigheten.  
- Innstilling fra AU: AU anbefaler at forslaget som ligger vedlagt innkallingen 

blir gjeldende som beredskapsplan for oss inntil videre, i påvente av at 
Fellesrådet kommer videre i sin prosess.  

- Vedtak:  Forslaget fra AU blir gjeldende som beredskapsplan for oss inntil 
videre. Dokumentet legges tilgjengelig på våre nettsider. Beredskapsplan 
skal også sendes til kirkevergen. 
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Sak 68/21 Oppdaterte 
retningslinjer for 
bruk av 5%-
kontoen (Priska- 
og Akvila) 

 Utkast til nye retningslinjer for 5%-kontoen / Priska- og Akvila-stipendet / Priska- 
og Akvila-fondet 
 
Bakgrunn: I mange år har Bymenigheten avsatt 5% av all givertjeneste 
/sponsorbidrag til prosjekter for menighetsplanting i Norge. Vi har siden 2014 kalt 
dette for Priska- og Akvila-stipendet. De siste årene har MR tøyd forståelsen av 
«menighetsplanting» noe, og innvilget støtte også til en del andre prosjekter både i 
Norge og utenlands. MR drøftet på sist møte behovet for å oppdatere kriteriene i 
tråd med en noe romsligere praksis, og ba daglig leder utarbeide et forslag.  

Forslag til nytt navn:  

BMS-fondet  

Med «BMS-fondet» ønsker ByMenigheten - Sandnes å være en proaktiv støttespiller 
for misjon og menighetsplanting både i og utenfor eget land. Fondet vil prioritere 
bidrag til  

• ledertrening for menighetsplantere og lederteam i en 
oppstartsfase av en ny menighet eller et misjonalt fellesskap   
• kristen gründer-/entrepenørvirksomhet som bidrar til å bygge 
broer mellom kirke og samfunn. 
• nye diakonale initiativ som ønsker å gjøre Jesu nærvær synlig og 
konkret for mennesker i dag.   
 

Fondets inntekter kommer fra 5% av Bymenighetens samlede givertjeneste og 
sponsorbidrag. Bidragene skal ikke gå til lønn eller generell driftsstøtte. 

Søknader med kort beskrivelse av prosjektet, målsetting og tiltak mottas gjennom 
hele året. Søknad kan sendes på e-post til Vidar M. Bakke og behandles fortløpende 
av Menighetsrådet. (Oppdaterte retningslinjer legges på våre websider.)  

Vedtak: Nytt forslag til navn og retningslinjer for 5%-midlene vedtas av 
Menighetsrådet med foreslåtte endringer i framlegget.  

Sak 69/21 Valg av leder i 
Menighetsrådet 

 - Bakgrunn: I henhold til reglementet velges Leder i Menighetsrådet for ett år 
av gangen. Henry Ove har sittet i to år. Han kan gjenvelges for et nytt år, eller 
be om avløsning. «The Vidars» (AU´s flertall) innstiller på at Henry Ove 
gjenvelges, dersom han selv er villig.  

- Vedtak: Henry Ove Berg gjenvalgt for et nytt år.  

Sak 70/21 Orienteringssaker 
/ HMS 

 - Agenda 1- samlingen 21.-23. oktober. Fruktbar prosess i utvalget. Se vedlagt 
halvårsplan med oppfølgingspunkter og ansvarshavende. 

- Smågruppe-«task force». Et av oppfølgingspunktene fra Agenda 1- samlingen 
var å jobbe videre med å utrede og iverksette tiltak for å skape ny vekst i 
smågruppe-arbeidet i menigheten. Oddbjørn Folde, Liv Harriet S. Bakke, Atle 
Bednarz og Vidar M. Bakke hadde første møte 10.11. og jobber med å kontakte 
et større utvalg av aktive i menigheten som pr. i dag ikke er i 
cellegruppe/smågruppe/huskirke. Disse inviteres som «informanter» (i første 
omgang) på en av tre samlinger i januar for dialog og kartlegging av hva som 
skal til for å få flere med i grupper, hva slags profil, innretning, form etc.  
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Neste Menighetsråd blir onsdag 15.12., kl. 19.00 på Menighetshuset.  
 
 
Referent:  Vidar Mæland Bakke 

 

- Status «Pitstop»/ sosialt arbeid ut fra Bymenigheten? 
Orienteringsmøte med 9 ressurspersoner tilknyttet menigheten onsdag 3.11. 
Deltakelse på Zoom, Ruben Bakke, ansatt i Pitstop Bergen. Foreløpig råd fra 
møtet: Det anses lite aktuelt å gå videre med selve konseptet Pitstop. Synes å 
være for stort og omfattende. Men idéer kan brukes. Interessant å søke 
samarbeid med andre aktører i Sandnes med tanke på å gjøre noe for utsatt 
ungdom i byen. Anbefaling om å sondere først med Byprestene (som er «vårt 
eget»), før vi går til «Hjerte for Sandnes». Utenom prosjektleder Atle Bednarz er 
det så langt ingen «ildsjeler» som har meldt seg til å gå i bresjen for et prosjekt. 
Flere av de tilstedeværende var positivt avventende, og villige til å være 
referansepersoner/rådgivere i prosess. 

- Henry Ove Berg har i det siste tatt opp igjen uformelle samtaler med ledere i 
Salem Ganddal, etter at samtaleprosessen stanset opp i vår. Henry Ove, Vidar 
Bøhn og Erik Aarmo deltar på møte med styret for Salem, 8.12. for sonderinger 
om videre samarbeid med Salem.   

- Prosedyrer politiattest og dokumentet om rollebevissthet for ledere i 
Bymenigheten. Dette ble behandlet i MR – junimøtet. Vedlagt er gjeldende 
dokument til orientering. Beredskapsplan skilles ut som selvstendig dokument, 
se egen sak. 

- Raymond forbereder adventskalender for tro på hjemmebane til utdeling i alle 
hjem m/ barn.  

- AU anbefaler at det planlegges for en menighetsfest 20.1. på Bøcon og en type 
inspirasjonssamling for alle med lederansvar i menigheten 6.2, «Lederforum». 
Daglig leder arbeider videre med dette før neste MR-møte.   

- TimeOut Tirsdag. Vidar i samarbeid med komitéen bestående av Liv Nesse 
Amundsen, Atle Bednarz og Linda Austnes (nytt medlem) planlegger for 
videreføring til våren, trolig da annenhver tirsdag. Evaluerings- og 
planleggingsmøte tirsdag 21.11.  
  


