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Bymenigheten - Sandnes 

Årsmelding 2006 

En menighet i forandring 
Fra 1. januar 2006 ble menigheten formelt etablert som selvstendig menighet i Den norske 
kirke. Fra samme dato gikk menigheten inn i et 3 års prøveprosjekt med valgmenigheter i 
Dnk, som første valgmenighet i Norge. Vi ble eget sokn i Sandnes med sete i Sandes kirkelige 
fellesråd. Som "menighet for byen" uten geografiske grenser kan personer nå selv velge å bli 
medlem i menigheten uavhengig av hvor de bor i Sandnes og omegn. 

Fra 1. januar skiftet menigheten navn fra "Lundehaugen menighet" til "Bymenigheten - 
Sandnes". 

Evaluering 
Forsøket menigheten er med på blir evaluert av en ekstern evaluator som i hovedsak skal 
evaluere om denne type menighet og organisering (valgmenighet) er gavnlig for Den norske 
kirke og dermed danner grunnlag for en permanent ordning. 

I tillegg har menighetsrådet opprettet en intern evalueringsgruppe som består av Egil Rise 
(leder), Ole Arild Osmundnes, Tor Bjarne Vestad og Finn Stangeland. Deres mandat er å 
evaluere hvorvidt forsøket er bra for menigheten basert på om visjonen realiseres og hvordan 
de seks absoluttene (formulert utfra foreningssøknaden) for menigheten blir ivaretatt i 
soknestrukturen i en valgmenighet. 

Gudstjenester 
Som "menighet for byen" begynte vi i 2006 med gudstjenseter i Sandnes Kulturhus en gang i 
måneden. To gudstjenster per måned fortsatte på Ganddal Bydelshus, og en helg i måneden 
ble satt av til "Klynge-helg". Tidspunktet for gudstjenestene ble også flyttet fra 10:30 til 
11:00, som anses som vanlig kirketid for folk flest (kirkefremmede). 

Det har i gjennomsnitt vært 291 personer på gudstjenestene, som er en oppgang fra 2005 
(275). Det har vært 13 dåp (15). Gjennomsnitt nattverdsbesøk var 170, en nedgang fra 2005 
(210). 

Medlemmer 
Menigheten har 260 registrerte medlemmer. 170 voksne og 90 barn. 

Barnemenigheten 
Menigheten har et aktivt barnearbeid. Vi fikk i løpet av 2006 tretti nye ledere i barnearbeidet. 
Minigjengen startet fra høsten på nytt opp med eget opplegg for de minste. På Bydelshuset er 
det i Minigjengen ca 20 barn, i Jungelgjenen 60 og i S-Klubben ca 15. 

På Kulturhuset ble det i 2006 startet opp med egen gudstjeneste for barn (3 - 13 år) med "Heilt 
Konge Show". Dette drives av Ingrid Halvorsen Heskje og Ann Sigrun Vignes og samler 
gjennomsnittlig over 100 barn. Flere av konfirmantene våre er aktivt med i dette arbeidet. 

Høsten 2006 ble "Torsdagsklubben" startet opp. Det er et tilbud for 5. - 7. klassinger og drives 
av Monica Straume og André Skjærpe. De samler ca 30 barn hver torsdag i kjelleren på 
Bydelshuset til mat, grupper og klubb-aktiviteter. 
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Barnekoret "Gnist" startet opp høsten 2006. Det er et tilbud for barn fra 5 år og drives av 
Oddny Krogedal. De har øvelse torsdag i oddetallsuker kl 17:00 - 18:00 i "klubben" i 
kjelleren på Bydelshuset. 

"Tigerklubben" er tilbud om grupper for barn fra 1. til 4. klasse. De samler ca 40 - 50 barn 
rundt i hjemmene en fredag i måneden, i jente- og guttegrupper fordelt på alder, til pizza, lek 
og samling med opplesing og samtale. 

Konfirmantene 
Menigheten startet høsten 2006 opp en konfirmantgruppe med 12 konfirmanter, ledet av den 
nye ungdomspresten André Skjærpe. De startet med bli-kjent weekend og ble presentert for 
menigheten på gudstjenesten i Kulturhuset søndag 17. september. De har samlinger annen 
hver torsdag på Bydelshuset. Konfirmasjonssøndag er 13. mai 2007 i Sandnes Kulturhus. 

Ungdomsarbeid 
"Oasen" er vårt ungdomsarbeid for de mellom 13 og 18 år og er et samarbeid mellom Salem, 
Ebeneser og Bymenigheten. Vårt engasjement i Oasen har vært oppfølging av styre og ledere. 

Det er lagt planer slik at Bymenigheten, ved vår ungdomsprest André Skjærpe, neste år vil 
være mer engasjert i dette viktige arbeidet, bl.a. med ledertrening. 

Ungdommene på Oasen savner nok fortsatt et sterkere engasjement fra de voksne i 
Bymenigheten som voksenkontakt og veiledere, og til bilkjøring og forbønn. 

Grupper 
Menigheten har ca 200 personer i 23 cellegrupper. Det er en liten nedgang siden 2005 
(205/25). 

I januar 2006 ble det opprettet en gruppe av cellementorer som hver har ansvar for oppfølging 
av noen cellegruppeledere og medledere. Cellementorene er: Bård Bakke, Debbie Birkeland, 
Oddbjørn Folde, Torill Helvig og Atle Straume. Det er avholdt 5 celleledersamlinger og to 
celleleder-weekender (Horve og Bryne kro). 

Klynger 
Menigheten forsøkte i 2006 å starte opp med klynger. Noen klynger kom igang, men de fleste 
var ikke aktive ved utgangen av året. 

En klynge er en gruppe som har et engasjement og visjon for å nå en spesiell gruppe eller et 
område for Jesus Kristus. Målet er å møte nye mennesker og på kreative, enkle måter bygge 
relasjoner til menneskene rundt oss. 

Menighetsrådet har arbeidet og vil arbeide videre med hva som kan gjøres for å få til klynger 
og invitasjonskultur. 

Frivillige 
Det er med stor begeistring og takknemlighet vi registrerer at en stor skare av frivillige er 
engasjert i menighetens mange tjenester. 

Jan Ingve Helvig arbeidet en dag i uken på kontoret uten lønn fram til sommeren 2006. Kjell 
Martin Raknes jobbet med administrasjon i ca 50% ulønnet stilling fra februar 2006. Anne 
Gravdal begynte i desember med administrasjon på kontoret to dager i uken. 
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Ansatte 
Kristian Dragsund valgte å slutte som barnepastor/administrasjonssekretær i januar 2006. 
Gøran Byberg har vært ansatt i 100% stilling og Helge Standal i 50% stilling hele 2006. 
André Skjærpe ble ansatt som ungdomsprest i 100% stilling fra august. 

Økonomi 
Totalt offer på gudstjensetene var kr. 244.000,- en oppgang fra 2005 (235.000). 
Givertjenesten var kr. 1.2 mill, som i 2005. Regnskapet viser positiv balanse. 

Misjon 
Menigheten gir videre 10% av alle gaver, offer og givertjeneste, fordelt med halvparten til 
ytre misjon og halvparten til menighetsbyggende arbeid i Norge. Menigheten støtter to 
ytremisjonsprosjekt: NMS sitt arbeid på Madagaskar og Normisjonen sitt arbeid i Aserbadjan. 
I 2006 ga menigheten også et ekstra bidrag på 50.000 kroner til "Shalom"-båtens videre drift 
på Madagaskar. 

Menighetsrådet 
Styringsgruppen fra 2005 var valgkomite og satt som interimråd (2 møter + weekend til 
Horve) fram til menighetsrådsvalget 12. mars. Det var stor oppslutning om valget. Det første 
menighetsrådet består av Ove Eldøy (leder), Ragnhild Øvrebø (nestleder), Gunnar Tveit, 
Runar Thorsen, Trond Straume og Tor Flugsrud. Vararepresentanter er Bente Rolfsnes, (Siv-
Merethe Erga: flyttet), Jan Frøysland, Mari Berge Folde og Ole Arild Osmundnes. 
Menighetsrådet har hatt 9 møter pluss weekendsamling i Egersund. 

Konklusjon 
2006 har vært et begivenhetsrikt og historisk år for menigheten. Etter noen år med usikkerhet 
er menigheten nå formelt etablert som selvstendig menighet. Vi håper og tror dette vil bidra til 
sterkere fokus på det viktigste og gleder oss over at nye mennesker også dette året har 
kommet til tro på Jesus gjennom arbeidet i vår menighet. 

Vi ser fram mot 2007 som et år med enda sterkere fokus på bønn og invitasjon slik at mange 
nye mennesker skal komme til tro på Jesus! 

 

Menighetsrådet, Sandnes, 28. mars. 2007. 

Ove Eldøy, leder 

 


