Møtebok ekstraordinært soknerad
12.3.2014
Sak: Ansettelse av ny sokneprest
Tilstede: Ove Sele, Anders Sætre, Torvald Nevland, Sigbjørn Stangeland, Gerd Håland(vara),
Jenny Marie Noddeland, Inger Hope(vara), Torhild Nødland og Hans Egil Hansen (referent)
Bakgrunn: Innstillingsutvalget i Stavanger bispedømme har intervjuet to kandidater. Disse
to er:
• Byberg, Gøran (44) M Sokneprest 4050 Sola, Norge
• Jensen, Jan Torrey (54) M Sokneprest i Ullsfjord menighet 9020 Tromsdalen, Norge
I tillegg så søkte disse:
• Jónsdóttir, Erla Björk (35) K Barnehage 210 Garðabær, Island
• Jónsdóttir, Jóna Lovísa (46) K freelance helsecoach 601 Akureyri, Island
• Nordal, Torstein Eidem (27) M Fungerende sykehjemsprest 1178 Oslo, Norge
De to første her ble ikke kalt inn til intervju mens sistnevnte har fått en annen jobb i
mellomtiden og trukket søknaden.
Bogafjell sokneråd ønsker å tilsette, i prioritert rekkefølge:
1. Gøran Byberg. Han har nå jobbet i over ett år som vikarierende sokneprest og har bidratt
til at det nå er entusiasme og godt miljø både i stab og blant frivillige. Soknet ønsker en
stabilitet i staben der det i de siste år har vært store utskiftninger.
Menighetene Bogafjell og Figgjo har flere ganger uttalt at de setter stor pris på ham som
prest. Cellelederne sendte nylig et brev til prost og biskopen der de uttrykte ønske om at
Gøran skal fortsette som sokneprest. (Se vedlegg 1)
Staben i Bogafjell sokn har uttalt ønske om at Gøran Byberg skal fortsette som
sokneprest og viser til det gode samarbeidet som har vært mens Gøran var vikar.
Soknerådet ser også at menigheten er inne i en omstillingsperiode og bruker naturlig
menighetsutvikling (NAMU) som metode. Gøran har god kjennskap til denne og er
allerede kommet godt i gang.
Gøran er kreativ og en har lang erfaring med å jobbe i team og med prosjekter.
Bogafjell sokn har hatt en god vekst de siste årene, men dette har stoppet opp. Bogafjell
sokneråd tror at Gøran med sin erfaring er rette mann for å videreutvikle menighetene
og igjen sette soknet i bevegelse.
Gøran er en god forkynner og mange setter pris på ham i gudstjenestesammenheng.
Menigheten har satt pris på hans ærlighet og virkelighetsorienterte forkynnelse. Her har

vi fått mange gode tilbakemeldinger fra ulike deler av folkekirken.
Trosopplæring er viktig for Bogafjell sokn – kandidaten har god forståelse for
Bogafjell sokns tanker om trosopplæring og har gode ideer for videreutvikling av
denne.
Antall stemmer for: 6
Antall stemmer mot: 0
2. Jan Torrey Jensen. Han virker som å være en ordinær god prest. Jan Torrey har ikke
de egenskapene soknet etterspør. Soknerådet mener derfor han ikke er den rette
personen som sokneprest her.
Antall stemmer for: 0
Antall stemmer mot: 6
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