At nye mennesker skal komme til tro på Jesus, bli ført inn i et deltagende
fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Utrustende,
Utadvendt,
Raus

ByMenigheten

Sandnes Årsmelding 2010

Grupper
Det var 19 cellegrupper i Bymenigheten - Sandnes i 2010,
samme antall som i 2009.
Antall medlemmer i gruppene var 180, mot 162 i 2009.
Det er avholdt 7 celleleder-samlinger (lederweekender inkludert).
Noen av disse ledersamlingene var hjemme hos mentor. Ved utgangen av året var det 26
celleledere og 4 mentorer.

Gudstjenester
Bymenigheten hadde 33 gudstjenester i 2010 mot 32 gudstjenester i 2009. 12 av
gudstjenestene var med nattverd. Det har i gjennomsnitt vært 200 personer på
gudstjeneste, mot 277 i 2009. Gjennomsnittlig nattverdbesøk var 162, mot 163 i 2009.
I tillegg til disse gudstjenestene hadde vi 5 cellesøndager, 3 Show It arrangement og 6
NaboDager.
Noen cellegrupper tok utfordringen med cellesøndag og arrangerte "UT"-samlinger på
forskjellige måter. Nabodagene på Sola samlet mye folk.
Det ble også arrangert fellesgudstjeneste med Fredheim forsamling på Fredheim Arena
der vi feiret påske sammen.
Det har vært 9 dåp.
Deltagelse på cellesøndagene er vanskelig å tallfeste.

Medlemmer
Menigheten har 320 registrerte medlemmer, mot 316 i 2009.

Minigjengen / Jungelgjengen 0 - 9 år
Antall deltagere: 97 barn som har vært innom tre eller flere ganger (mot 84 i 2009). I
snitt har det vært 47 på hver samling (mot 42 i 2009)
Antall samlinger: 25, som er tre flere enn i 2009.
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Minigjengen (0 - 3 år) har hatt et godt år med nok engasjerte ledere (6 - 7 stk). Ungene
ser ut til og trives og foreldrene er fornøyde!
Jungelgjengen (4 - 9 år) har dette året brukt "Promiseland-opplegg" i undervisningen.
På grunn av ledermangel har en hatt felles undervisning for alle fra 4 - 9 år, mens en
etterpå har delt seg i to grupper: førskolegjengen og skolegjengen. Skolegjengen har
vært i gymsalen på Ganddal skole et par ganger i semesteret.
Vi har hatt ledersamlinger ca en gang i måneden med planlegging, sosialt og åndelig
fellesskap. Det har kommet en ny leder siste året, mens to har sluttet.
Ledermangelen er en stor utfordring! Vi har gjort mange forsøk på å få med flere ledere,
men mangler fortsatt minst 4 stk.
Ledere i 2010 har vært Anne Marie Vik Røise og Reidun Aalstad.
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Gnist
Antall deltagere: 16
Antall samlinger: to ganger per måned, som i 2009
Kjekt at vi har fått med 6 nye femåringer (noen er bare 4 år). Nye barn og voksne gjør at
vi kommer i kontakt med personer som ikke går i menigheten fra før.
En av de eldste har sluttet. Utfordring å holde på de eldste (det er stor forskjell på 5 og
10år).
De aller fleste ungene er stabile og møter opp til både øvelse og opptreden. De er
engasjerte og gir virkelig av seg selv.
Vi har de samme lederne som vi har hatt i 2009.
Søkte om penger fra Frifond og ble tildelt 9000 kr. Vi har nå miksepult, multikabel og
16 mikrofoner i koret.
1200 kr er brukt på sommergave til ungene, premier og mat. Dette er betalt privat av
pedagogisk leder i koret. Diverse noter er også kjøpt privat, betalt av musikkansvarlig.
Ledere er Rune Røise og Vidar Bakke

S-klubben
Antall deltagere: snitt på 15, som i fjor
Antall samlinger: ved hver gudstjeneste
S-klubben flyttet ned til Loftet i januar 2010. Samlingene ble mer preget av
undervisning og formidling, med noe mindre aktivitet.
Har gått gjennom 'Fader Vår' og barna dramatiserer bibelhistorier og nye historier, leker
og har egen kirkekaffe på loftet.
Anne Marie Vik Røise overtok som leder fra august 2010.
Fikk fire nye ledere fra høsten 2010. En åttendeklassing har også vært med som leder
noen ganger.

Velkomst
Antall deltagere er 9, som er en gledelig økning på en i forhold til året før.
Vi opplever at velkomstteamet gjør en flott innsats før, under og etter gudstjenesten. Vi
hjelper å finne ledig plass når noen kommer sent, forsøker se nye og tar kontakt med
dem etter gudstjenesten med informasjon og hjelp.
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Leder er Bente Mari Rolfsnes.

Dekor
Vi ønsker å formidle budskapet som skal frem visuelt.
Antall deltagere: fem personer på våren og fire på høsten, som er en mindre enn vår og
høst 2009.
Antall samlinger: fem, som året før.
Leder er Mari Berge Folde.
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Utgiftene er holdt på samme nivå som året før.
I dekor ser vi at nye medlemmer tar nye utfordringer og tar oppgavene med glede.
Samtlige vokser i tjenesten, i utfordringene og med Gud.
Vi ønsker at flere skal få ta del i den velsignelsen det er å få være med i en
tjenestegruppe og ønsker at vi skal bli flere i dekor slik at vi kan være to og to om
oppgavene.

Lovsangsteam
Antall deltagere: 30, som i 2009.
Vi er veldig fornøyd med å ha fire team.
Antall samlinger i 2010: En samling i vår for alle og en ledersamling. (I 2009 hadde vi
to samlinger for alle og to ledersamlinger.)
Ledere er Gøran Byberg og Hans Lie.

Sarepta "bokhandel"
Visjon: "Å tilby litteratur for store og små til inspirasjon til å leve for og med Jesus."
Antall deltagere: en, som er en ned fra året før. Ønsker en eller flere som vil være med.
Tilbyr aktuell og inspirerende litteratur til barn, ungdom og voksne. Søker å finne ny,
aktuell litteratur som skal gjenspeile tema som tas opp i menigheten.
Boksalget er stabilt, bruttosalg i perioden mai - desember 2010 er kr 4262 (5 aktive
mnd) mot kr kr 8474 i 2009 (12 aktive mnd)
Leder er Bente Mari Rolfsnes

ShowIt!
Show it hadde i løpet av høsten 3 gudstjenester, alle på Bydelshuset. I gjennomsnitt var
det 300 stk på disse arrangementene
Hovedledere for Show It! er Ingrid Halvorsen Heskje og Ann Sigrun Vignes.

Mitt nabolag
Antall deltagere: fra 10 - 330, som er en dobling fra 2009.
Antall samlinger: 17, som er en dobling fra 2009.
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Givertjenesten har vært på ca 80 000,-. Utgiftene er først og fremst lønnskostnader til
ansatt.
Visjonen for Mitt nabolag er at mennesker skal bli "Glad i naboen - Glad i Jesus".
I Mitt nabolag ønsker vi å bli gode på å velsigne andre med godhet - å være med på det
gode Gud har for våre naboer. Vi beskriver denne praksisen som: "God, gal, gøy" - eller
sagt på en annen måte: "Positiv galskap."
Vi startet 3 naboGRUPPER høsten 2010, og har hatt flere samlinger med et "huskirke"lignende fellesskap kalt naboKVELDS. I tillegg arrangerte vi rene sosiale treff for
området, kalt naboDAG.
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LederTEAMET har vært 5 personer; Gøran Byberg (leder), Gunn Solvor Gilje, Jarle
Kjeldsen, Tore Dahl og Jarle Haukås.
Vi har deltatt på ECPN/Agenda 1 tilknyttet Imi-kirken, og fullført dette lærefellesskapet
sammen med flere andre menigheter.

Bønnegruppe for kvinner
Antall deltagere: fra to til åtte. Samling mandager fra kl.18:30 - 19:30.
Leder er LivSynnøve Tveit.
Vi opplever det fint og godt å være sammen i god samtale, felles lovsang og i bønn - for
menigheten og for forskjellige bønneemner. Vi opplever bønnesvar, noe som er
trosstyrkende. Vi ser hvor viktig det er med bønn. Vi ønsker selvsagt at vi kunne bli
flere på disse bønnesamlingene.

Bønnegruppe for menn
Antall deltagere: fra to til fem. Samling torsdager fra kl.07:30 - 08:30 (inkl. medbrakt
frokost).

Familieverkstedet AS
Familieverkstedet har nå solgt 100 Show It! pakker med "Trond Cruz og åndens
frukter" til forskjellige menigheter. Det er vi veldig fornøyde med, men det er allikevel
ikke nok i forhold til hvor mye det koster å lage et slikt opplegg. Vi fortsetter med godt
mot å jobbe med salg.
Pakke nr 2, som heter "Ronny Hood og Guds fulle rustning" ble ferdig i slutten av 2010.
Ingrid Halvorsen Heskje og Ann Sigrun Vignes har vært er ansatt i deltidsstillinger i
Familieverkstedet i 2010.
Ann Sigrun slutter i sin stilling i Familieverkstedet til jul 2010. Ingrid skal arbeide
videre med salg.

Torsdagsklubben
Antall deltagere: snitt på 35 barn, i snitt en vekst på 10
Antall samlinger: 32, som året før.
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Torsdagsklubben har i løpet av høsten 2010 vokst seg for stor til Loftet! På flere av
samlingene har det vært over 40 unger - og så mange er det ikke god plass til på Loftet.
Dette har vært slitsomt for lederne.
Det er ikke lenger faste ledere som er med hver uke på Torsdagsklubben, men vi har fått
til en turnus med mange flinke ledere som bytter på å gjøre en innsats på Loftet!
Den største utfordringen er at vi ikke har en hovedleder. Monica fungerer som
administrator og tildels leder - men er selv bare med på klubben en gang i måneden
(høsten 2010).
Torsdagsklubben er selvfinansiert med kontingent. Medlemmene betaler kr 100,- hvert
halvår - og får da servert kveldsmat hver gang. Disse inntektene rekker også til diverse
materiell vi bruker.

5

Bibelgrupper for tweens
Fem grupper som samles i hjemmene i en gang i måneden der barna får praktisert troen
sin og møtt voksne som deler sin tro.
Antall deltagere: ca 30, som i fjor.
Antall samlinger: 10, som i fjor.
Koordiantor: Monica T. Straume
Berit Halvorsen: 5. klasse jenter.
Frode og Anne Siv Idsøe: 5. klasse gutter.
Eli og Vidar Bakke: 6. og 7. klasse jenter.
Elsa og Egil Rise: 6. klasse gutter.
Cathrine og Tor Olav Øie: 7. klasse gutter.

Åpent Loft
Antall deltagere: ca 20, som i fjor.
Antall samlinger: 23, 8 mindre enn i fjor.
Våren 2010 var det er god gjeng 7. klassinger som gikk ganske fast på Åpent Loft. Vi
hadde bl a overnatting på Loftet og dro på leir i april. Her fikk mange et positivt møte
med Jesus og levende tro.
Ved oppstart av nytt semester flyttet alle lederne over i ungdomsarbeidet og nye fikk
utfordringen med å overta ledelsen på Åpent Loft. Dette medførte en reduksjon i antall
samlinger, fra hver fredag til annenhver fredag.
Den største utfordringen er likevel å finne en som vil være leder for Åpent loft. De
fleste av de fem lederne kvier seg for å lede kveldene.
Åpent Loft har medlemskontingent og kiosk. Dette finansierer driften.
Monica T Straume er koordinator.

Dig
Startet opp i august 2010.
Antall deltagere: ca 50
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Antall samlinger: 9.
Dig er en annerledes kristen ungdomsklubb. Vi når svært mange ungdommer som ellers
aldri besøker kirka. Dette trives vi med! Det er en fantastisk flott gjeng som samles på
Salem annenhver fredag. De fleste er 9. klassinger, ca 20 % av dem er 8. klassinger.
Ledere er Monica T Straume og Thomas Thesen.
Foruten oss to som er ansatt, er det sju andre voksne som er med som ledere. Noen er
med hver gang, andre er med annenhver gang.
Vi har hatt et styre i Dig (ungdommer mellom 13 og 16 år) - som vi har jobbet sammen
med siden våren 2010. Dette har fungert som en blanding av ledertrening og et praktisk
styre. Disse ungdommene har tatt bra ansvar under samlingene.
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Ved oppstart fikk vi kr 10.000,- fra Bymenigheten som ble brukt til innkjøp av diverse
utstyr. Vi har søkt og fått tilsagn fra ulike steder om støtte til innkjøp av resten av
utstyret og møblene vi trenger. Dig har eget regnskap som føres via Salem.

Dig deeper
Startet opp i august 2010.
I Dig deeper handler det om disippelskap. Spennende og arbeide med - mange spørsmål
og mange prosesser. Vi bruker også endel tid på bønn; både felles og i mindre grupper.
Antall deltagere: 6.
Antall samlinger: 7.
Tre av guttene som hadde gått i Bibelgruppe sammen de siste årene - fortsatte i huskirka
Dig deeper. 3 jenter på samme klassetrinn begynte sammen med dem.
Runar og Sølvi I. Thorsen stiller huset sitt til disposisjon til hver samling - og stiller
med servering til de alltid sultne ungdommene.
Det vi har hatt av utgifter, tar vi gjennom Dig.
(Selv om det ikke direkte er knyttet til Dig deeper, er det de samme ungdommene som
stiller opp på ulike tjenester i gudstjenestene. De har hatt ansvar for flere samlinger i
gymsalen for både Jungelgjeng og S-klubben. Noen av dem har også vært med som
medledere i barnearbeidet noen søndager i semesteret.)
Ledere er Monica T Straume og Thomas Thesen.

Konfirmanter
Antall deltagere: Tre fra Bymenigheten, 60 totalt.
Antall samlinger: 5 undervisningskvelder + tur til Danmark.
Vi startet året med individuelle samtaler med hver konfirmant, før vi reiste på 4-dagers
tur til Danmark. Utover høsten har vi hatt fem samlinger med undervisning, en etikkdag i Gand kirka og en julefest på Dig.
Selv om dette i hovedsak er Ganddalen menighet sine konfirmanter, er alle lederne
(bortsett fra Thomas Thesen som er ansatt i Ganddalen menighet) fra Bymenigheten.
Dette kan vi være litt stolte av!
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De fleste konfirmantene skal konfirmere seg i Gand kirke, via Ganddalen menighet. Vi
syntes likevel det var viktig å gjøre dette sammen med Ganddalen menighet - da
konfirmantene i stor grad knyttes opp mot arbeidet på Dig ungdomsklubb.
Det er en flott konfirmant-gjeng - og vi har hatt mange svært kjekke samlinger.
Konfirmantene skriver loggbok etter samlingene, og mange forteller om et nytt møte
med levende tro og en levende Jesus. Svært inspirerende lesning!
Hver konfirmant-familie betaler kr 3.500 som dekker utgiftene knyttet til konfirmantsamlingene. Samlingene er på Loftet, og vi krever ingen husleie for dette
Leder er Monica T Straume og Thomas Thesen.
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Tigerklubben
Tigerklubben samler barn fra 1. til 4. klasse i 3 ulike grupper rundt i hjemmene slik at
barna i menigheten skal bli bedre kjent med hverandre og bygge relasjoner. De samles
første fredag i måneden.
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 Elsa Rise

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.

Teatergruppe
Teatergruppa i ByMenigheten består av en liten gjeng som er glade i å spille teater og
som forsøker å gi de som ser på litt å tenke på, le av, og bli berørt av. Har vært aktive
innenfor Show It den siste tiden.
Leder er Kristin Dragsund.

Koordinator
Antall deltagere: to, som er en mindre enn i 2009.
Leder er Odd Tjelta.
Koordinatorene står til tjeneste under gudstjenestene og organiserer det praktiske på
Bymenigheten sine arrangement.
Dette året har vi fått en del av cellegruppene til å organisere dette selv. De henter nøkler
og låser Bydelshuset etter bruk. Grunnen til dette er at vi kun er to koordinatorer, derfor
er flott at cellegruppene bidrar.
Vi vil gjerne ha noen flere faste koordinatorer med. Vi håper dette kan skje ved at
cellegruppene lærer opp koordinatorer som kan ta flere søndager enn det cellegruppen
gjør.
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Produksjon og teknikk
Projektorgruppen bidrar til det visuelle utrykket i gudstjenesten med sang- og
bibeltekster, kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp.
Det er 2 personer i gruppen. Leder er Håvard Norheim
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. Lydteknikerne gjør også lydopptak av alle gudstjenester.
Det er tre lydteknikere i tillegg til noen unge under opplæring. Leder er Njål Undheim.
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Webgruppen består i hovedsak av tre personer som tar seg av teknisk struktur,
oppdatering av sidene og redaksjonelt, i tillegg til redigering og web-publisering av alle
prekener. Kontaktpersoner er Hans Lie og Ove Eldøy.

Frivillige
Det er med stor takknemlighet vi ser de mange frivillige som er engasjert i menighetens
mange tjenester.
Det har i 2010 vært 5 tjenesteledersamlinger, samt egne samlinger for planlegging av
gudstjenester sammen med prestene. I tillegg har det vært gruppesamtaler og
individuelle samtaler for tjenestelederne.
De fleste tjenestegruppene har også egne samlinger, som barneledere, musikkledere,
dekor, forbønn, osv.

Ansatte
Morgan Fjelde og Gøran Byberg var ansatt i 100% stilling, Monica T. Straume i 80%
og Kjell Martin Raknes 20% i hele 2010.

Økonomi
Totalt offer på gudstjenestene var 188 367 kroner, mot 268.000 kroner i 2009.
Fast givertjeneste var på 1,61 millioner kroner, mot 1,78 millioner i 2009. Ca 80 000 av
disse er givertjeneste i Mitt Nabolag og dekker deler av Gørans arbeidstid der.
Sponsorinntektene til menigheten var 163 000 mot 5000 året før.
Regnskapet for 2010 viste et underskudd på 290 000 kroner, mot et underskudd på
92.000 kroner i 2009.

Misjon
10% av gaver, offer og givertjeneste gis videre - fordelt med halvparten til ytremisjon
og halvparten til menighetsbyggende arbeid i Norge. I vårt Brasil engasjement støtter vi
særlig menighetsarbeidet i Santa Fe, Rio de Preto, Aricatuba og Aparecida.
I Norge støttet vi i 2010 Oslo Internasjonale Menighet.

Misjonsutvalget
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Antall deltakere: 5
Misjonsutvalget har også i 2010 fungert som en "aksjonsgruppe" for å planlegge
konkrete milepæler. Vi arrangerte "Bymenighetens Misjonsselskap" på Ebeneser 7.
mars med bl.a brasiliansk nasjonalrett, foredrag ved misjonær Mona Dysjeland og
"live"-samtale med en av vennskapsmenighetene. Den andre større milepælen var
besøket av fem menighetsledere fra våre fire vennskapsmenigheter to uker i august.
Disse bidro bl.a på to gudstjenester, lederweekend og kick-off samling for
cellegruppene, samt velsignet andre menigheter i distriktet. Viktig for Misjonsutvalget
er informasjonsformidling på gudstjenester og web-sider. På det området kan vi nok
kanskje trenge forsterkninger framover.
Ledere: Vidar M. Bakke og Bård Bakke
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Den "usynlige" menigheten
Menighetens internettsider har i løpet av 2010 hatt ca. 16,000 besøkende, omtrent som i
2009. Det er ca 300 besøk per uke.
Det er lastet ned over 200.000 prekener fra sidene våre i 2010. Det tilsvarer omtrent
4200 taler per uke. Dette er ca en dobling fra 2009.

Menighetsrådet
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 (ansv Misjonale engasjementet) og Morgan Fjelde
(daglig leder/hovedprest). Vararepresentanter var Sigbjørn Lillesund, Øysten Aarseth og
Liv Synnøve Tveit.
Menighetsrådet har i 2010 hatt 14 møter, som i 2009, pluss to weekendsamlinger med
cellelederne i januar og august.
Menighetsrådet har også i 2010 hatt et arbeidsutvalg som har bestått av Morgan Fjelde,
Ove Eldøy og Hans Lie. Utvalget forbereder sakene til menighetsrådet og møtes fast i
forkant av hvert menighetsrådsmøte.
Menighetsrådet har i 2010 særlig hatt fokus på styrking av trosliv og disippelgjøring,
samt en forenkling av våre verdier, strategier og fokusområder.

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 2010. Videreføring
av Show it, videreurvikling av Mitt Nabolag, oppstart av Dig og Dig deeper er noen av
de mange flotte tingene som skjedde. Det er flere som er med i cellegrupper og mange
grupper er så store at en deling i løpet av 2011 vil være naturlig. Dette vil igjen
forhåpentligvis føre til et større antall grupper.
Mange barn og unge har fått et møte med Jesus gjennom Bymenighetens arbeid.
Drømmen og bønnen er at også den voksne generasjon skal oppleve fornyelse som fører
til at nye mennesker kommer til tro på Jesus.
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Gudstjenestedeltakelsen har gått noe ned. Dette skyldes en generell nedgang, men og at
det i 2009 ble regnet med to store gudstjenester som dro snittet kraftig opp (Show it
Frøyland og Orstad Kirke samt 2 påskedagsgudstjeneste Klippen) Nedgangen i
gudstjenestedeltakelsen er likevel viktig å legge merke til.
Menighetsrådet, Sandnes, 27. februar, 2011.
Ove Eldøy, leder
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