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.

REFERAT – MENIGHETSRÅD

Sted: Lundegeilen 18, onsdag 23. mars 2022 kl 19:00-21:30
Til stede: Henry Ove Berg (leder), Vidar Bøhn (nestleder), Vidar Bakke (daglig leder/ referent), Eirik
Kongsvik, Erik Aarmo, Tone Grete Hagen
Forfall: Thone Eldøy, Janeth Lima Kleppe, Tor Arvid Flokketvedt
Åpning: Tone Grethe Hagen
Forfriskninger: Eirik
Åpning og bønn v/
- Tone Grethe

Sak 17/22 Referat MR
Sak 18/22 Orienteringer/
Personal / HMS /

Referat
fra forrige MR 15.12. Vedtatt.
-

Diverse
-

-

Sak 19/22 Økonomistatus

-

Sak 20/22 Årsmøter i BMS
og Salem og
prosessen videre
(oppfølgingssak)

-

Sak 21/22 Godhet Ganddal
og Sandnes
(oppfølgingssak)

-

Personal: Ariane skal ikke delta på Impuls med konfirmantene neste helg
pga redusert arbeidstid. Raymond har ikke mulighet. Arne Klinkenberg og
Elling Myklebust har sagt ja til å ta voksen-ansvaret. Daglig leder har tilbudt
et honorar, basert på at det er vikar for Ariane som ville ha vært der.
Prestens sysler: Vidar, Egil Elling Ellingsen og Torstein Nordal har sendt inn
skisse til bokprosjekt «Femfoldig samspill» til Frekk forlag med planlagt
utgivelse april 2023. Se skisse og leseprøver i vedlegg. Vi søker også
Fagforfatter-foreningen om noe støtte i prosessen. Selve skrivingen gjøres på
fritid / ved avspasering, men det er tanken at boka kan bli et nyttig verktøy i
lederutvikling for menigheter.
Weekend m / konfirmanter på Lunden (Vidar avga muntlig rapport.)
Ledersamling m/ cellegruppeledere sist lørdag. Henry Ove og Vidar MB
avga muntlig rapport.
Thomas Neteland har sagt ja til å bidra på menighetsweekend 10.-12. juni

Eirik orienterte. Noe mindre givertjeneste i februar. I forhold til
strømkostander i fjor og i år er det ikke dramatiske forskjeller for
Lundegeilen 18 sin del.
Det har vært avholdt årsmøter i både BMS og Salem. Klarsignal og støtte til
de prosesser som styrene har initiert og støtte til å fortsette
strategisamtalene videre i regi av Agenda 1-plattformen.
Erik Aarmo, daglig leder og stab får fullmakt til å spørre personer om å være
kandidater for Bymenigheten i samarbeidsrådet, med mål om at tre
oppnevnes på neste MR-møte.
Salem ønsker et snarlig møte mellom (hele) MR og (hele) Salem-styret for å
bli bedre kjent og snakke om veien videre sammen. Vi forsøker å få til deler
av neste MR-møte som et fellesmøte mellom styret på Salem og MR i
Bymenigheten. Henry Ove kontakter Gunnstein.
Referat forelå fra møte i Godhet Ganddal-lederskap 15.3.
Saken ble sett i sammenheng med «sluttrapporten» fra Atle Bednarz i
sonderinger om BMS og sosialt arbeid i byen.
Vedtak: Rapporten fra Atle Bednarz tas til etterretning.
MR positiv til videre planer for Godhet, men har to påpekninger:
1) Satsing for BMS avhenger av at vi finner frivillige ressurspersoner med
ledig kapasitet som kan være med og koordinere. 2) Bymenigheten er en
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menighet for hele byen, og ønsker at språkbruk og retning på
godhetsarbeidet gjenspeiler at målgruppen befinner seg i våre relasjoner,
mer enn bare i en bydel.

Sak 22/22 Tema for høsten
2022

-

Bakgrunn fra Vidar prest: Både det vi har lært gjennom korona, det som
rører seg i verden, og også noe av det vi hører om usunn åndelighet i en del
kirkelige miljøer, gjør at jeg har et ønske om å sette på dagsorden
sammenhengen mellom "emosjonell sunnhet» og «åndelig sunnhet».
Arbeidstittelen min foreløpig er «Sakte fart», inspirert av skiltet ved
innseiling til Utstein-havna. (I NAMU-sammenheng vil det ha med verdien
«Engasjert trosliv» å gjøre) Noe av dette fokuserte vi på med temaet
«Disippelrytmer» for noen år siden. Nå har jeg lyst til å lage åtte temaer
basert på materiellet «Under overflaten - Emosjonelt sunn åndelighet» av
Peter Scazzero, utgitt på Luther i 2018 og brukes i bl.a. Misjonskirken i
Norge. Opplegg for cellegrupper vil ta utgangspunkt i en begrenset del av
stoffet, og så kan det hende vi kjører selve kurset som et fordypningstilbud
på Timeout Tirsdag. Det må vi evt. vurdere i Timeout Tirsdag-gruppa.

-

Vedtak: MR gir sin tilslutning til planer om slik temaserie. Vidar bes gjøre
en vurdering av om det trengs et eget hefte eller om formen kan være
enklere, med utgangspunkt i kursmateriellet.

Eventueltsaker:

Sak 23/22 Permisjonssøknad Tone Grethe søker permisjon fra Menighetsrådet ut denne perioden pga. at hun går
inn i en annen tjeneste som vil ta mye fokus. Søknaden er innvilget.

Sak 24/22 Ukraina og
flyktninger

Samtale om hvordan Bymenigheten forholder seg til den nye flyktningesituasjonen i
Sandnes i forbindelse med Ukraina-krigen
Vedtak:
- Vidar Bøhn og Atle Bednarz stiller for menigheten på dialogmøte med
ordføreren torsdag 24.3.
- Menighetsrådet ønsker å være lydhøre for hvilke behov som kommer fram i
møte med kommunen og vurderer fortløpende hva menigheten kan bidra
med.
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Neste Menighetsråd blir onsdag 20.4., kl. 19.00 på Menighetshuset.
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