
Velkommen som medlem i 
ByMenigheten - Sandnes!

Tidligere biskop Bjørn Bue benyttet disse tegningene som misjonær i Kamerun 
for å illustrere hvordan kirken kan nå lenger ut om alle er med og “ror”.

Det er et godt bilde på hva vi mener med å være kirke i dag, der alle får slippe til.

Bakgrunn

Lundehaugen menighet startet som en menighetsplanting ut fra Gand 
menighet. De hadde sin første gudstjeneste 5. november 1999 i aulaen på 

Lundehaugen videregående skole.

Etter hvert som dette lokalet ble for lite, fl yttet de sine gudstjenester til 
Bydelshuset på Ganddal.

Fra 1. januar 2006 er Lundehaugen menighet etablert som selvstendig 
menighet i den norske kirke, med nytt navn, ByMenigheten - Sandnes.

ByMenigheten - Sandnes er den første valgmenighet i Den norske kirke i 
Norge. Det betyr at personer selv kan “velge” å bli med i menigheten, i mot-

setning til det vanlige som er at en tilhører den menigheten hvor en bor 
(geografi sk menighet).

Enhver har selvsagt mulighet til å melde seg ut igjen og “tilbake til” den 
geografi ske menigheten - eller annen menighet / kirke når en måtte ønske.

Ordningen med valgmenighet er et forsøk etablert i samsvar med “Lov om 
Den norske kirke” § 24 som skal gå over tre år, pluss ett år evaluering.

Det viktigste for ByMenigheten - Sandnes er visjonen om at nye mennesker 
skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle 

vokser i tro og kjærlighet. Det vil derfor være viktig at ordningen bidrar 
til å realisere denne visjonen, og at menighetens selvforståelse og 

egenart kan bevares.

Vil du vite mer kan du se på våre hjemmesider:
www.bymenigheten-sandnes.no
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Innmelding i ByMenigheten - Sandnes:

Navn: .......................................................................................................

Fødselsnr (11 siffer):................................. overgang fra:.........................

Navn: .......................................................................................................

Fødselsnr (11 siffer): ................................. overgang fra:........................

Adresse: ........................................................... Post nr: ..........................

Tlf. privat: ...................... Tlf. arbeid: ...................... Mob: .....................

E-post adresse: .........................................................................................

videre meldes overgang for følgende barn under 15 år*:

Navn: .......................................................................................................

Fødselsnr (11 siffer): ................................. overgang fra:........................

Navn: .......................................................................................................

Fødselsnr (11 siffer): ................................. overgang fra:........................

Navn: .......................................................................................................

Fødselsnr (11 siffer): ................................. overgang fra:........................

Navn: .......................................................................................................

Fødselsnr (11 siffer): ................................. overgang fra:........................

*Ved innmelding av barn må innmeldingskjemaet underskrives av den/de som har den daglige omsorgen for barnet.

Det er et vilkår for medlemskap i ByMenigheten - Sandnes at du er døpt. Dersom du ikke er døpt, ta kontakt med en av prestene i ByMe-
nigheten - Sandnes.

Dersom du melder overgang fra en annen menighet i Den norske kirke, blir din overgang meldt automatisk til vedkommende menighet. Der-
som du er medlem av et annet trossamfunn i Norge, må du meldes ut av dette før du kan bli medlem i ByMenigheten - Sandnes. Innmelding i 
ByMenigheten - Sandnes innebærer at du blir medlem av Den norske kirke. Du står fritt til å melde deg ut av ByMenigheten - Sandnes, også 
melde tilbakegang til din opprinnelige menighet. 

Ved innmelding er det ByMenigheten - Sandnes som betjener deg med dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse, og ikke ditt bostedssokn. Din 
kirkelig stemmerett, rettigheter og forpliktelser ifølge kirkeloven gjelder nå i ByMenigheten - Sandnes og ikke ditt bostedssokn.

Ovenforstående gjelder også dine barn.

Ordningen med valgmenighet er et forsøk som skal gå over tre år, pluss ett år evaluering.

..............................................                  
Dato

..............................................                   ..........................................
Underskrift                                              Underskrift

Hva er 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”.

Alle som er døpt kan bli medlem i ByMenigheten - Sandnes. Vi ønsker at nye 
medlemmer skal ha litt grunnleggende kjennskap til vår strategi og egenart.

Bibel og bønn er grunnlaget for vår menighet. Jesus er glad i deg og ønsker en 
levende relasjon til deg, i ditt liv og dine utfordringer.

Vi tror på omsorg for hele mennesket. I de små gruppene, cellegruppene, blir vi 
kjent og støtter hverandre i våre liv. Det er vårt kjernefellesskap. Vi er sammen 

også utenom de faste samlingene. Vi ønsker at gruppene skal vokse og dele 
seg. I de større gruppene, klyngene, utvides vårt nettverk. Der er det er lettere å 

invitere med kirkefremmede.

I gudstjenesten erfarer vi styrken i det store fellesskapet. Den bringer oss inn for 
Guds ansikt i tilbedelse og lovsang. Vi ønsker gudstjenester som inspirerer, med 

innhold og form som er relevant for mennesker i dag.

Vi tror Gud har utrustet alle med gaver og evner vi skal bruke til å støtte hveran-
dre i våre relasjoner. I vår menighet trenger vi hverandre som medarbeidere. Når 

riktig person tjener på riktig plass gir det energi, glede og inspirasjon.

Bibelen oppfordrer oss til å gi bort av våre penger. Dette hjelper oss slik at pen-
gene får mindre makt over oss. ByMenigheten - Sandnes er en selvfinansiert, 

giverbasert menighet.

Vi tror evangelisering er noe alle er med på - hver på sin måte. Oppdraget om å 
“gå ut” ble gitt til alle. Gruppene er en sentral plass der dette kan skje. Viktigst 

er relasjoner, der våre liv berører andres liv.


