ByMenigheten - Sandnes
Årsmelding 2009
Gudstjenester
Bymenigheten hadde 32 gudstjenester i 2009, mot 30 i 2008. 10 av gudstjenestene var med
nattverd. I tillegg til disse gudstjenestene hadde vi 6 cellesøndager, 5 Show It arrangement og
3 NaboDager. Mange cellegrupper tok utfordringen der de med stor kreativitet arrangerte
gudstjenestelignende samlinger rundt om i distriktet. Nabodagene på Sola samlet også mye
folk.
Et, av mange høydepunkt, var jubileumsgudstjenesten i Sørbøhallen i september, der vi feiret
menighetens 10 års jubileum.
Det ble også arrangert konfirmasjonsgudstjeneste og en stor fellesgudstjeneste i Klippen hvor
15 menigheter feiret påske sammen.
Det har i gjennomsnitt vært 277 personer på gudstjeneste, mot 285 i 2008.
Gjennomsnittlig nattverdbesøk var 163, mot 193 i 2008.
Det har vært 11 dåp og en begravelse.
Når det gjelder tallene for cellesøndag så er de vanskeligere å tallfeste.

Medlemmer
Menigheten har 316 registrerte medlemmer, mot 311 i 2008.
Det er 204 voksne og 112 barn.

Grupper
Det var 19 cellegrupper i Bymenigheten - Sandnes i 2009, mot 22 i 2008.
Antall medlemmer i gruppene var 162.
Det er avholdt 7 celleleder-samlinger (lederweekender inkludert). Noen av disse
ledersamlingene var hjemme hos mentor.
Ved utgangen av året var det 4 celleleder-mentorer.

Jungelgjenen (0-9 år)
Jungelgjengen er Bymenighetens barnearbeid under gudstjenestene der barna koser seg, får
venner, blir sett og blir bedre kjent med Jesus.
Jungelgjengen har i snitt vært ca 42 på hver gudstjeneste, fordelt på 3 ulike grupper. Samtidig
ser en at over 84 barn har vært to eller flere ganger på samlingene. Dette er en nedgang fra
2008. Det var 22 samlinger i 2009.
I 2009 var det 17 ledere. Vi opplevde i løpet av 2009 å få en fin tilvekst av ledere. Bl.a. annet
er det 7 stk som har ansvaret for de aller minste på minijungelgjengen.

Lederne i Jungelgjengen har hatt ledersamlinger hver måned, til planlegging og inspirasjon
og for sosialt og åndelig fellesskap.
Hovedledere er Reidun Aalstad og Anne Marie Vik Røise.

S-Klubben
S-klubben er tilbudet under siste del av gudstjenesten til "tweens" fra ca. 10 år og oppover, på
Ganddal skole. Fra januar 2010 er dette flyttet til Loftet.
Antall deltakere: snitt på ca 17. Antall ledere: 4.
Antall samlinger: 22
Hovedleder er Monica Tengesdal Straume

ShowIt!
Show it hadde i løpet av våren 5 gudstjenester. Plasseringen av disse var på Fredheim og
Frøyland Orstad Kyrkje. I gjennomsnitt har det vært 316 stk på disse arrangementene
(medregnet samling i forindelse med barnelederkonferansen som alene samlet nesten 800 stk)
Hovedledere for Show It! er Ingrid Halvorsen Heskje og Ann Sigrun Vignes.

Familieverkstedet AS
I forbindelse med familiekonseptet knyttet til Show It! startet Bymenigheten - Sandnes i
samarbeid med andre aktører, opp et eget foretak kalt ”Familieverkstedet”. Familieverkstedet
har ikke hatt så godt salg av sine produkter som en håpte på, men en håper at dette vil ta seg
opp i løpet av 2010.
Ingrid Halvorsen Heskje og Ann Sigrun Vignes er ansatt i deltidsstillinger i
Familieverkstedet.

Torsdagsklubben
Klubben er et tilbud til 5.- 6. klasse. De aller fleste av barna går på Ganddal eller Sørbø skole.
Noen ganske få kommer fra andre deler av kommunen.
I snitt var ca 25 stk innom torsdagsklubben.
Torsdagsklubben har gjennom 2009 erfart store endringer. Oppstarten januar 2009 skjedde i
nyoppussede lokaler i Lundegeielen 18 - kalt Loftet.
Hovedleder er Monica Tengesdal Straume.

Åpent loft
Etterhvert som torsdagsklubben vokste, så en muligheter for å skille ut de eldste til et eget
arrangement på fredagene kalt Åpent Loft. Dette startet opp høsten 2009. Disse har også
startet opp med cellegrupper.
Hovedleder er Monica Tengesdal Straume.

GNIST
Barnekor fra 5 år. Øvelse annenhver torsdag på Menighetskontoret.
Antall deltakere: 18
Antall ledere: 8.

Hovedleder er Rune Røise.
Viktige begivenheter i året som gikk er sangopptredener i og utenfor menigheten. Har mottatt
noe økonomisk støtte som er brukt til å investere i godt teknisk utstyr.

Tigerklubben
Tigerklubben samler barn fra 1. til 4. klasse til grupper rundt i hjemmene slik at barna i
menigheten skal bli bedre kjent med hverandre og bygge relasjoner. Det er tre tigerklubber i
menigheten, 1. og 2.-4. klasse gutter, og 3.-4. klasse jenter. Totale antall deltakere: ca 20.
De samles første fredag i måneden. Har i 2009 hatt ca. 10 samlinger.
Samlingene ledes av foreldrene i det hjemmet der samlingen foregår.
Opplegget er mat, lek og samling med opplesing og samtale.
Koordinatorer for gruppene er Anders Lauvås og Birgitte Rosenberg.

Konfirmanter
12 konfirmanter avsluttet sitt konfirmantår med konfirmasjonsgudstjeneste 10. mai 2009.
I løpet av konfirmanttiden fikk de undervisning fra Ungdomsalpha og Konfirmantbibelen,
samt en lengre tur til London.
Antall ledere 5 stk
Hovedleder: Morgan Fjelde
Høsten 2009 var det ingen konfirmanter som startet opp i Bymenigheten - Sandnes.

Oasen
Oasen har i 2009 vært vårt ungdomsarbeid for de mellom 13 og 18 år - hver fredag kveld kl
20:00 på Ebeneser. De har også egne cellegrupper/huskirker i samme aldersgruppe. Dette er
et samarbeid mellom Ebeneser og Bymenigheten.
På samlingene om fredagene har det vært opp mot 50 ungdommer.
Det er et eget styre i Oasen. I tillegg har Daglig Leder i Bymenigheten, Ungdomsansvarlig på
Ebeneser og Ungdomsarbeider månedlige treffpunkt hvor en samtaler om arbeidet.

Forbønnstjenesten
Antall deltakere: 8. Antall samlinger: 2.
Godt fellesskap når gruppa er samlet. Vi er der som et tilbud. Lite brukt tilbud!
Ser at flere bruker mulighet til forbønn når det skjer i Gudstjenesten.
Hovedleder er Merete Solgård.

Nattverdgruppene
Nattverdgruppene har ansvaret for utdeling av nattverd på de gudstjenestene som har dette.
Presten innstifter nattverden, mens Nattverdgruppene gjennomfører selve nattverden.
Antall grupper: 2, antall deltakere: 12.
Leder er Sigbjørn Lillesund og Tor Flugsrud.

Velkomsttjenesten
Velkomsttjenesten ønsker at alle som kommer til gudstjenesten skal bli sett og kjenne seg
velkommen. I tillegg betjenes velkomstbordet med informasjon om cellegrupper,
givertjeneste og annet som skjer i menigheten.
Gruppa er i løpet av året blitt redusert fra 9 til 8 personer - alle kvinner så her ønskes sterkt
mannlig innslag.
Leder er Bente Rolfsnes.

Dekorgruppe
I dekor håper vi at vi kan få være med og gjøre budskapet sterkere og få gi noen noe de
kanskje ikke tidligere har sett. Vi har et flott fellesskap hvor vi deler Guds ord og ber
sammen. Vi vokser og utvikler oss åndelig og vi får mer og større erfaring med det visuelle.
Leder er Mari Berge Folde.

Lovsangsteam
Lovsangsteamet leder musikk og sang i gudstjenesten. Det holdes en øvelse i uken før
gudstjenesten, samt rett i forkant av gudstjenesten.
Ledere og medlemmer deltar i planlegging av gudstjenesten sammen med den som skal preke
og produsere.
Det har vært 2 - 3 samlinger med lederne for teamene i halvåret, samt en 2 årlige samlinger
med alle musikere og sangere.
Det var 4 lovsangsteam med ca 30 medlemmer i 2009.
Leder for lovsangteamene er Hans Lie og Gøran Byberg.

Teatergruppe
Teatergruppa i ByMenigheten består av en liten gjeng som er glade i å spille teater og gjøgle
litt og som forsøker å gi de som ser på litt å tenke på, le av, og bli berørt av.
Gruppen sliter med at de er for få folk, men de håper å snart bli flere.
Leder er Kristin Dragsund.

Produksjon, teknikk og praktisk
Koordinatorene står til tjeneste under gudstjenestene og organiserer det praktiske på
Bymenigheten sine arrangement.
Det er 4 koordinatorer. Leder er Odd Tjelta.
Produsentene koordinerer og leder forberedelsene og gjennomføringen av gudstjenestene.
Produsentene har i 2009 hatt en samling. De har produsert fem stor gudstjenester og fem
ShowIt!
Det var 3 produsenter i 2009. Leder er Tor Livar Flugsrud.
Prosjektorgruppen bidrar til det visuelle utrykket i gudstjenesten med sang- og bibeltekster,
kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp.
Det er 2 personer i gruppen og god plass til nye som vil være med!

Lydgruppen opererer lydanlegget på menighetens gudstjenester og arrangement. Styring av
lys gjøres som regel også av lydtekniker, mens det på større arrangement er egne lysfolk.
Det er 3 faste lydteknikere og en reserve. Leder er Ove Eldøy.
Webgruppen består i hovedsak av tre personer som tar seg av teknisk struktur, oppdatering
og redaksjonelt, samt opptak og redigering av alle prekener.

Sarepta Boksalg
Sarepta, menighetens "bokhandel", gjenåpnet september 2008. BMS har avtale om leveranse
fra bokhandler Koinonia på Bryne og boksalget gir menigheten inntekt. Avtalen innebærer
også retur av usolgte bøker.
Sarepta tilbyr aktuell og inspirerende litteratur til barn, ungdom og voksne. En søker å finne
ny, aktuell litteratur som skal gjenspeile tema som tas opp i menigheten. Boksalget er stabilt.
Sarepta har vært betjent av Vigdis(og Gunstein) Hadland og Bente Rolfsnes

Bønnegrupper
Det er to faste bønnegrupper i menigheten, en for kvinner og en for menn. De møtes fast en
gang i uken og ber for menigheten, for byen og spesielle bønneemner etter behov.
Hovedleder er Liv Synnøve Tveit.

Kvinneweekend
Helga 13. - 15. mars, 2009 var 22 kvinner sammen på Holmavatn leirsted på Varhaug. Berit
Helgøy Kloster var med også dette året og hadde bibeltimer og undervisning.

Frivillige
Det er med stor takknemlighet vi ser de mange frivillige som er engasjert i menighetens
mange tjenester.
Det har i 2009 vært 6 tjenesteledersamlinger, samt egne samlinger for planlegging av
gudstjenester sammen med prestene. En av fellessamlingen var ledertur med
Cellegruppelederne og Menighetsrådet.
I tillegg har det vært gruppesamtaler og individuelle samtaler for tjenestelederne.
De fleste tjenestegruppene har også egne samlinger, som barneledere, musikkledere, dekor,
lyd, forbønn, osv.

Ansatte
Morgan Fjelde og Gøran Byberg var ansatt i 100% stilling hele 2009. Monica Straume
begynte i stillingen som ungdomspastor 01.08.2009. Ellers så jobbet Kjell Martin Raknes noe
med administrativt arbeid på kontoret.

Økonomi
Totalt offer på gudstjenestene var 268.000 kroner, mot 224.000 i 2008.
Fast givertjeneste var på 1,78 millioner, mot 1,6 millioner i 2008.

Regnskapet for 2009 viste et underskudd på 92.000 kroner, mot et overskudd på 133.000 i
2008.

Misjon
10% av gaver, offer og givertjeneste gis videre - fordelt med halvparten til ytremisjon og
halvparten til menighetsbyggende arbeid i Norge. Vi startet opp en spennende
samarbeidsavtale med NMS sitt arbeid i Brasil. Her støtter vi ulike prosjekter, men har et
særlig ansvar for menighetsarbeidet i Santa Fe, Rio de Preto, Aricatuba og Aparecida. Høsten
2009 var og et team fra Bymenigheten i Brasil for å etablere relasjoner til menighetslederne
der.
I Norge støttet vi Koinonia Menighet (75 000), Blystadlia Menighet (75 000) og Jåttåvågen
Menighet (30 000). Disse tre menighetene er nye menighets plantinger.

Misjonsutvalg
Misjonsutvalget har det siste året hatt fokus på å gjøre det nye Brasil-engasjementet kjent i
menigheten gjennom informasjon på gudstjenester, utarbeidelse av infobrosjyre, bønnebrev
fra vennskapsmenigheter på e-post og lansering av ByMenighetens Brasilblogg.
(www.brasilblogg.wordpress.com).
Milepæler: 1. februar: Lansering av ny misjonsavtale på gudstjenesten, med besøk fra
brasiliansk misjonsleder, Airton Palm. Oktober 2009: Et team bestående av Morgan Fjelde,
Tor Flugsrud, Bård Bakke og Vidar Mæland Bakke reiste til Brasil for få innsikt i
prosjektene, bygge relasjoner til vennskapsmenighetene og bidra med undervisning på
bibelskolen.
24. oktober: ByMenigheten var medarrangør for misjonskonferansen "Global 09" i Sørnes
kirke. (Stilte med lovsangsteam og barnekoret Gnist).
Misjonsutvalget består av: Bård Bakke, Kristine Byberg, Tor Flugsrud og Vidar Bakke.

Mitt nabolag
"Mitt nabolag" er et prosjekt i Bymenigheten - Sandnes regi på Skadberg i Sola, og er et av
våre første førsøk i strategien med satelitter og nettverk.
I løpet av våren ble en enige om oppstart av NaboDag og NaboKvelds høsten 2009. En hadde
3 NaboDager med ca 100 stk tilstede hver gang, samt Nabokvelds hvor det var en gjeng på ca
25 som jevnlig samles. Prosjektet har også et eget lederteam som styrer dette.
Leder for prosjektet er Gøran Byberg.

Den "usynlige" menigheten
Menighetens internettsider har i løpet av 2009 hatt ca. 74.500 besøkende, mot 30.500 i 2008.
Det er ca. 970 besøkende pr. uke, mot 580 i 2008. (Dette er en veldig stor økning og
besøksmønsteret skiller seg vesentlig fra tidligere år. Ved nærmere undersøkelse viser det seg
at det har vært besøk av hackere på en av wiki-sidene. Det reelle besøket har derfor trolig
vært noe mindre enn tallene tilsier.)
Det er lastet ned ca. 124.000 prekener fra sidene våre i 2009, mot 128.000 i 2008. Det er ca
340 pr. dag, eller ca 2300 pr. uke, mot 2500 pr. uke i 2008.

Naturlig menighetsutvikling (NaMu)
Menigheten gjennomført høsten 2008 vår fjerde NaMu undersøkelse. Undersøkelsen brukes
for å avdekke om vi har en sunn menighet, samt våre sterke og svake sider, og hjelper oss å
synliggjøre menighetens behov.
Minimumsfaktoren er i følge undersøkelsen "Engasjert trosliv" og maksimumsfaktoren
"Nådegavebasert tjeneste". Dette danner en viktig del av grunnlaget for videre fokus i
menigheten.

Menighetsrådet
I løpet av 2009 ble det avholdt nytt valg på Menighetsråd. Det gamle Menighetsrådet bestod
av Tor Flugsrud, Trond Straume (vår representant i Sandnes kirkelige fellesråd), Runar
Thorsen, Gunnar Tveit (økonomiansvarlig), Ragnhild Øvrebø (nestleder), Ove Eldøy (leder)
og Morgan Fjelde (hovedprest/daglig leder). I tillegg møtte også Gøran Byberg og
vararepresentantene Bente Rolfsnes og Jan Frøysland. Øvrige varamedlemmer var Mari
Berge Folde og Ole Arild Osmundnes.
Valgkomiteen bestod av Helge Standal, Bente Rolfsnes, Monica Straume og Gøran Byberg.
I september 2009 ble det avholdt nytt valg på Menighetsråd i Bymenigheten. Det nye
Menighetsrådet består av Ove Eldøy (leder), Hans Lie (nestleder), Bente Mari Rolfsnes (repr
Sandnes Kirkelige Fellesråd), Kjetil Vignes (økonomiansvarlig), Atle Straume (ansv
cellegruppene), Vidar Bakke (anv Misjonale engasjementet) og Morgan Fjelde (daglig leder/
hovedprest). Vararepresentanter er Sigbjørn Lillesund, Øysten Aarseth og Liv Synnøve Tveit
Menighetsrådet har i 2009 hatt 14 møter, mot 15 i 2008, pluss to weekendsamlinger med
cellelederne i januar og august.
Menighetsrådet har også i 2009 hatt et arbeidsutvalg som har bestått av Morgan Fjelde, Ove
Eldøy og Ragnhild Øvrebø. Hans Lie erstattet Ragnhild Øvrebø da det nye Menighetsrådet
startet sitt arbeid. Utvalget forbereder sakene til menighetsrådet og møtes fast i forkant av
hvert menighetsrådsmøte.

Sluttord
Bymenigheten - Sandnes har som visjon at nye mennesker (barn, unge og voksne) skal
komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro og
kjærlighet.
Det skjedde mye positivt i regi av Bymenigheten Sandnes i løpet av 2009. Videreføring av
Show it, oppstart av Mitt Nabolag, Nystarting av Åpent Loft er noen av de mange flotte
tingene som skjedde.
Samlet sett har en hatt en økning i antall kontaktpunkter med mennesker som står utenfor
menighetens kjerne. Tar en også med cellesøndager ser en at det er en god retning på mye av
det som skjer.
Det er også gledelig å se at givertjenesten i et år med finanskrise økte med nesten 10%.
Ting å være obs på fremover er litt nedgang på gudstjenesten og cellegruppene. Menigheten
har snakket om de to som vingene på flyet.
Ellers er det få vitnesbyrd om mennesker som i løpet av året 2009 har tatt en konkret
standpunkt i forhold til troen. Noen er blitt mer bevisstgjorte, men vi har ikke sett særlig

mange nye ved nattverdsbordet. Håpet, bønnen og drømmen er at de prosjektene vi driver
utenfor gudstjenestesammenheng skal hjelpe oss til å komme nærmere vårt oppdrag om å
føre nye mennesker til Jesus.
Menighetsrådet, Sandnes, 1. april, 2010.
Ove Eldøy, leder

