
               

REFERAT – MENIGHETSRÅD  Bymenigheten Sandnes 

Sted: Lundegeilen 18, menighetskontoret kl. 19:00-21.30 

 

Til stede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (prest/daglig 
leder), Eirik Kongsvik, Erik Aarmo, Thone Eldøy (referent), og Janeth Lima Kleppe. 

Forfall: Tone Grethe Hagen og  Tor Arvid Flokketvedt 

 

 Åpning og 
bønn 

v/ Vidar Bakke 

Sak 
06/22 

Referat MR  Referat fra forrige MR 12.01.22 
 
Godkjent 

Sak 
07/22 

Orienteringer/ 
Personal/ HMS 

Vidar Bakke informerte: 
Personal: Ungdomspastor (konf.koordinator) er fortsatt sykemeldt i 70%. 
Daglig leder har regelmessige samtaler om hvilke arbeidsoppgaver som 
gjennomføres, utsettes eller overtas av andre.  
Stab har til tider vært hardt rammet av korona. 
Stabsutviklingsdag ble gjennomført på Bådeog 22.2., kl. 10-14. 
Medarbeidersamtaler er nylig gjennomført med de lønnede ansatte + en av 
de ulønnede. Resten kommer.  
AU: Henry Ove (og Vidar MB) orienterte fra møte med Fellesråd/MR-
ledere om økonomi i Sandnes sist mandag. 
Lederforum sist onsdag:  
Ca. 20 til stede av ledere i menigheten til første versjon av slikt utvidet 
Lederforum. Neste lederforum blir 08.06.  
Tips til neste gang: 
Dele inn i grupper på forhånd for å skape nye relasjoner. 
Påmelding på forhånd. 
Større tidsramme til å diskutere problemstillingene, kanskje bare en pr. 
Kveld. 

Sak 
08/22 

Økonomistatus/
givertjeneste 

Eirik Kongsvik og Vidar Bøhn informerte. 
 

Sak 
09/22 

BMS-Salem-
prosess 
(oppfølgingssak) 

En gruppe bestående av representanter for ledelsen i Salem og BMS har 
hatt flere møter. Underveis har også en undergruppe jobbet med forslag til 
dokumenter. Gruppa står samlet bak to konkrete forslag som legges fram 
for styrene i Salem og BMS. 
 
Vedtak: MR presenterer de to dokumentene “Beskrivelse av 
organisasjonskart” og “Hva er” frem for årsmøtet i mars og ber årsmøtet 
uttale seg om opprettelse av samarbeidsråd for barn og unge og om MR kan 
arbeide videre med tanker om en åpen (uforpliktende) visjons- og 
strategiprosess for BMS/Salem i tråd med våre anbefalinger.   



Sak 
10/22 

Agenda 1-
halvtårsplan 
(Status) 

Staben har gjennomgått halvårsplanen for Agenda 1 og registrert status for 
de ulike planene/tiltakene. 
Underutvalget for livsnære grupper fokuserer i første omgang på å være i 
kontakt med alle som ikke er i cellegruppe av de aktive voksne i 
menigheten.  

Sak  
11/22 

Fellesrådsrepres
entant i MR 
 

Menighetsrådet har vært uten representasjon i Fellesrådet over lang tid 
grunnet sykdom.  
 
Vedtak: Menighetsrådsleder stiller i Fellesråd når 1. vara ikke kan stille. 

Sak 
12/22 

Podkast-utstyr Vidar M. Bakke og Atle Bednarz har ønske om å oppgradere betydelig 
utstyret som brukes under podkastproduksjon og Timeouts m/ Zoom-
overføring. Vidar har det redaksjonelle innholdsansvaret, men trekker 
betydelig veksler på Atle, både i forhold til planlegging, gjennomføring og 
teknisk tilrettelegging. Vi søker om 40 000 kr fra utviklingsfondet.  
 
Vedtak: Vi bevilger 40 000 fra bundet fond til teknisk utstyr til 
podcast/timout tirsdag. 

Sak 
13/22 

Godhet Ganddal 
/ Sandnes – 
tanker om veien 
videre 

En gruppe med representanter fra de fem (fire fremmøtte) menighetene som 
har stått bak Godhet Ganddal gjennom mange år gjorde seg noen tanker om 
veien videre.  
Her trengs en koordinator som brenner for denne type diakonalt arbeid. 
Godhetsceller rundt om i menigheten som jobber litt i det skjulte som kan 
“aktiveres” ved behov.  
Hvordan melder man inn behov? 
 
Vedtak: Vi forplikter oss til å be og lytte til Gud om personer som kan 
brukes i dette arbeidet. 

Sak 
14/22 

Årsmøte 2022 Datoforslag fra AU: Onsdag 16.3, kl. 19.00.  
Utover MR´s fremleggelse av årsrapport og regnskap, tenker AU at det blir 
et særlig fokus på saken om Salem /Bymenigheten, jf. tidligere sak.  
Vidar tar sikte på å ettersende utkast til årsrapport i forkant av møtet 
onsdag. 
 
Vedtak: Årsmøtet blir holdt på Bøcon den 16.03 klokken 19.00  

Sak 
15/22 

Utsatt 
menighetsfest 

Forslag til dato fra AU: Torsdag 28. april eller torsdag 5. mai.  
 
Vedtak: Torsdag 5. mai. “Join in-jentene” blir spurt om å synge. Anne 
Birgitte Lillebø Bø blir spurt om appell og sang. 

Sak 
16/22 

Komite for 
menighetsweeke
nd 10.-12. juni 

Furutangen er bestilt til 10.-12. juni. Staben har ønske om at MR nedsetter 
en planleggings-komite som representerer ulike generasjoner. Raymond og 
Vidar kan delta fra stab.  
 

 Eventuelt Oppfriskning av rutinebeskrivelser for cellegruppenes oppgaver på 
gudstjenester.  
 
Vi fortsetter en gudstjeneste til med koronavenlig servering. 

 



 

Neste menighetsråd blir onsdag 09.03.2022 klokken 19.00-20.00 digitalt.  

 

 
 


