
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ByMenigheten - Sandnes 

2011 
Årsmelding 

Vår visjon: 

At nye mennesker skal komme til tro på Jesus 

Bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro 

og kjærlighet 
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ByMenigheten – Sandnes  

Årsmelding 2011 
 

Grupper 

Det var 16 cellegrupper i Bymenigheten - Sandnes i 2011, 

mens det i 2010 var 18. . 

Antall medlemmer i gruppene var 165, mot 180 i 2010. 

Det er avholdt 6 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 29 gudstjenester i 2011 mot 30 gudstjenester i 2010. 13 av 

gudstjenestene var med nattverd. Det har i gjennomsnitt vært 202 personer på 

gudstjeneste, mot 200 i 2010. Gjennomsnittlig nattverdbesøk var 157, mot 162 i 2010. 

Noen cellegrupper tok utfordringen med cellesøndag og arrangerte "UT"-samlinger på 

forskjellige måter.  

Det ble også arrangert fellesgudstjeneste med Fredheim forsamling på Fredheim Arena 

der vi feiret påske sammen. I høstsemesteret hadde vi fellesgudstjeneste sammen med 

Gand og Ganddalen menigheter.  

Høsten 2011 ble gudstjensten i Bymenigheten endret. En startet med “Alle 

generasjoners undervisning” som en del av gudstjenesten. 

Det har vært 7 dåp. 

Deltagelse på cellesøndagene er vanskelig å tallfeste. 

 

Medlemmer 

Menigheten har 334 registrerte medlemmer, mot 319 i 2010. 
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Minigjengen / Jungelgjengen 0 - 10 år 

Minigjengen (0 - 4 år) har hatt et godt år der ungene ser ut til å trives og foreldrene er 

fornøyde. Bare tre ledere igjen i høst siden tre av lederne begynte i Førskolegjengen. 

Jungelgjengen (4 - 10 år) brukte "Sprell levende" opplegg våren der det var en felles 

undervisning for alle fra 4 - 10 år, mens en etterpå delte seg i to grupper: 

førskolegjengen og skolegjengen. I høst flyttet hovedundervisningen seg til oppe på 

scenen før barna går ned. Nå går barna rett i førskole/skolegruppe der de leker, samtaler 

om tema og har en samling hvor de oppsummerer og ber sammen. 

Antall deltakere i snitt 47, det samme som i 2010 

Å ha nok ledere er alltid en stor utfordring! Vi har gjort mange forsøk på å få med flere 

ledere, men mangler fortsatt minst 3 stk. 

 

Gnist 

2011 har koret Gnist opptrådt på 4 gudstjenester og hatt gode og hyggelige øvelser i 

Bymenigheten-Sandnes sine lokaler. Fortsatt er øvelsene hver torsdag kl. 5 i 

oddetallsuker, og en god kjerne med barn møter trofast opp. Det er 4 voksne som deltar 

i lederarbeidet og tar roller som musikere, dirigent og tilretteleggere. I tillegg innhentes 

flere musikere ved opptredener. 

Øvelsene har selvsagt den obligatoriske sanginnlæringen og fokus på sangglede, men 

det er også god tid til lek, samlingsstunder og litt småsaker å sette tennene i - utenom 

gardinene... 

Antall deltakere er 15 stk. 

 

S-klubben 

Vi har samlinger på loftet med egen kirkekaffe der. Vi leker, ber, pusler bibelvers, har 

quiz, slår opp og leser i Bibelen hver gang. 

Antall deltagere: snitt på 15, som i fjor 

Antall samlinger: ved hver gudstjeneste 

 

Velkomst 

Velkomstgjengen er en positiv gjeng som stiller opp etter oppsatt plan. Bente har ønsket 

et friår fra lederansvaret, og An -Magritt har tatt lederansvaret siste halvår 2011. Det er 

7 faste og to vikarer i velkomsttjenesten 
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Dekor 

Vi er 5 personer som har jobbet godt sammen det siste året. 1 ny person begynte i 

gruppa i januar 2011. Nye pesoner inn ser også med nye øyne. De kan tilfør gruppa nye 

tanker og ideer. Det ideelle hadde vert å være flere i gruppa, slik at en kan være to og to 

om oppgavene hver søndag. Å jobbe sammen med flere kan gi en fin utviklingsprosess 

for alle i gruppa.  

Vi ønsker å formidle budskapet som skal frem visuelt. 

Lovsangsteam 

Lovsangstjenesten ble noe endret da Gøran Byberg gikk ut i permisjon. Samtidig ble 

gudstjenestefrekvensen endret, og en har fått to gode og trofaste team i tjenesten. Hvert 

team er på 8 - 10 personer.  

 

Mitt nabolag 

Antall deltagere: fra 10 - 430.   

Antall samlinger: 20, mot 17 i 2010. 

Givertjenesten har vært på ca 70 000,-. Utgiftene er først og fremst lønnskostnader til 

ansatt. 

1 - I Mitt nabolag er vi først og fremst stolte over visjonen vår; ”Glad i naboen, glad i 

Jesus”, og at vi i 2011 fikk lov å leve denne ut i våre relasjoner hvor vi bor.  

2 - Det andre vi er stolte over i Mitt nabolag er at vi i 2011 fikk nye relasjoner til 

mennesker – noen vi ikke kjente fra før har blitt nye venner.  

3 - Det tredje vi er stolte over i Mitt nabolag er at vi med få ressurser har fått skapt nye 

møtepunkt, både små og store, som har gitt mennesker i alle aldrer muligheter til å bli 

bedre kjent med hverandre og med Gud.  

4 - Det fjerde vi er stolte av er at vi har blitt en del av Sola menighet sitt arbeid og 

satsingsområde.  

 

Bønnegruppe for kvinner 

Det er har vært bønnemøter for kvinner om mandagene fra kl 18:30-19:30. ( 18-19 i 

2012). Antall til stede har vært fra 2-8 stk 

Bønnegruppe for menn 

Samling onsdager fra kl.07:30 - 08:30 (inkl. medbrakt frokost). Antall tilstede fra 2-4 

stk 
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Dig jr 

Startet opp i høst siden Åpent Loft og Torsdagsklubben ble slått sammen. Vi møtes 

annenhver fredag kl.19-21. Mange fine samlinger i høst. Et høydepunkt var filmkvelden 

med overnatting hvor 67 stk overnattet i storsalen på Salem! 

Hovedvekten av barna som kommer er 5. og 6.klassinger. 

Det kan være utfordrende å aktivisere så mange som det har vært noen ganger på Dig jr. 

Vi var i utgangspunktet fem ledere hver gang, men hadde behov for å øke til seks 

voksne. 

Oppmøte er på mellom 50 - 60 hver gang. På bingokvelden hadde vi 90 stk innom. 50 

stk er blitt medlemmer.  

 

Bibelgrupper for tweens 

Høsten 2011 har vi bare hatt to grupper som samles i hjemmene. Den ene samles 

annenhver uke og den andre en gang i måneden. Her får barna praktisert troen sin og 

møtt voksne som deler sin tro. 

Antall deltagere: ca 15, halvparten av i fjor. 

Antall samlinger: 10, som i fjor. 

 

Dig 

Antall medlemmer: 62 

Antall samlinger: 20. 

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 8. og 9. klassinger. Mange konfirmanter er innom 

i løpet av vinteren. 

Foruten oss to som er ansatt, er det 3 andre voksne som er med som ledere. Noen er 

med hver gang, andre er med annenhver gang. 

Styret har i 2011 bestått av sju ungdommer på 14 og 15 år. Dette har fungert som en 

blanding av ledertrening og et praktisk styre. Disse ungdommene har tatt bra ansvar 

under samlingene. 
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Dig deeper 

Huskirke for ungdommer. Våren 2011 var det ungdommer i 8.klasse som var med i Dig 

Deeper. Vi hadde da samlingene våre hjemme i kjelleren hos Sølvi og Runar Thorsen. 

Fra høsten av kom det til et nytt kull med 8. klassinger og vi ble for mange til å kunne 

fortsette hjemme. Vi flyttet da inn på Loftet – med både 8. og 9. klassinger. 

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: 20. 

Antall samlinger: 20. 

 

Konfirmanter 

Antall deltagere: 3 konfirmanter som ble konfirmert i BMS våren 2011 

                           30 konfirmanter i BMS – som skal konfirmeres våren 2012.  

Antall samlinger: Undervisningskvelder på Loftet + hjemmegrupper en gang i mnd +      

                             tur til Danmark + Impuls + Etikkdag . 

               

Det er en flott konfirmant-gjeng - og vi har hatt mange svært kjekke samlinger. Ikke 

minst er samlingene i hjemmegruppene veldig kjekke! Her gir både konfirmanter og 

ledere svært gode tilbakemeldinger. 

 

Produksjon og teknikk 

Projektorgruppen bidrar til det visuelle utrykket i gudstjenesten med sang- og 

bibeltekster, kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp. 

Det er 3 personer i gruppen.  

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. 

Webgruppen  tar seg av teknisk struktur og oppdatering av sidene, i tillegg til 

redigering og web-publisering (podcast) av alle prekener. Høsten 2011 fikk 

Bymenigheten helt nye websider etter lengre tids omleggingsarbeid. Rett før nyttår 

forberedte vi også bloggsider til DigJunior som de oppdaterer selv. 
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Frivillige 

Det er med stor takknemlighet vi ser de mange frivillige som er engasjert i menighetens 

mange tjenester. 

Det har i 2011 vært 2 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. 

 

Tigerklubben  

Tigerklubben samler barn fra 1. til 4. klasse i 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. 

I dag er 10 gutter med i en guttegruppe fra 1. -3. klasse og 9 jenter er med i en jentegruppe for 1. 

klasse. 

Bibelundervisning 

Høsten 2011 startet vi opp med fast månedlig bibelundervisning på Salem Ganddal. 

Undervisningen har vært fra 1 Johannesbrev, og er et tilbud til dem som ønsker grundig 

undervisning fra Bibelen. 

Antall deltakere har i sntt vært ca 30 

Familieverkstedet AS 

Familieverkstedet gikk gjennom store endringer i løpet av 2011. FriBU har overtatt den 

daglige virksomheten som består av salg. Økonomisk så har det ikke vært grunnlag for å 

kunne starte opp ny produksjon av Show it.  

De menigheter som har kjøpt opplegget er veldig fornøyde, og en har fått mange gode 

tilbakemeldinger på konseptet.  

ByMenigheten er fortsatt aksjonær som eier 25,5% av aksjene i Familieverkstedet, og 

ved evt endringer i markedet vil en vurdere å starte opp nye produksjoner av Show it! 

Ansatte 

Morgan Fjelde og Gøran Byberg var ansatt i 100% stilling (80% permisjon fra 01.04), 

Monica T. Straume i 80% og Kjell Martin Raknes 20% i hele 2011. 

Økonomi 

Totalt offer på gudstjenestene var 138 049 kroner, mot 188 367 kroner i 2010. 
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Fast givertjeneste var på 1,62 millioner kroner, mot 1,61 millioner i 2010. 

Sponsorinntektene til menigheten var 110 000, mot 163 000 året før. 

Regnskapet for 2011 viste et underskudd på 393 376 kroner, mot et underskudd på 342 

000 kroner i 2010. Underskuddet for 2011 skyldes nedskriving av aksjer i 

Familieverkstedet. Uten den nedskrivingen ville menigheten hatt et regnskapsmessig 

overskudd på vel 106 624 kroner. 

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. 

 

Den "usynlige" menigheten 

Menighetens internettsider har i løpet av 2011 hatt ca. 15,500 besøkende. Dette tilsvarer 

270 besøkende i gjennomsnitt pr. uke.  

Det er lastet ned i underkant av 200.000 prekener fra sidene våre i 2011. Det tilsvarer 

omtrent 3.700 taler per uke.  

Vi ser en liten nedgang i antall besøkende og nedlastinger sammenlignet med 2010. De 

besøkene kommer fra hele verden.  

Bispevisitas 

Biskop Erling J Pettersen hadde mai 2011 visitas av ByMenigheten-Sandnes. Under 

visitasen ble vi bedre kjent med han og han med oss og arbeidet vårt. Visitasrapporten 

peker på noen utfordringer menigheten må jobbe videre med i tiden fremover. Rent 

konkret gjelder dette: Gudstjenesteordning, vårt forhold til Gand/Ganddalen og bygg. 

 

Menighetsrådet 

Menighetsrådet fram til oktober besto 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 var Sigbjørn Lillesund, 

Øysten Aarseth og Liv Synnøve Tveit. 

Det nye menighetsrådet begynte i oktober sitt arbeide, og består av Oddbjørn Folde 

(leder), Reidun Aalstad (nestleder), Kari Sinnes, Hans Lie, Sigbjørn Hjorthaug, Finn 

Stangeland (sekr. og økonomiansvarlig), Vigdis Norheim (1. vara), Eirik Thorsen 

(2.vara), Håvard Nesvåg (3.vara), Åge Kolstø (4.vara). 

Menighetsrådet har i 2011 hatt 11 møter, pluss to weekendsamlinger med cellelederne i 

januar og august. 
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Menighetsrådet har også i 2011 hatt et arbeidsutvalg som har bestått av Morgan Fjelde, 

Ove Eldøy og Hans Lie fram til oktober. Det nye AU har bestått av Morgan Fjelde, 

Oddbjørn Folde og Reidun Aalstad. Utvalget forbereder sakene til menighetsrådet og 

møtes fast i forkant av hvert menighetsrådsmøte. 

Menighetsrådet har i 2011 særlig hatt fokus på endringene av gudstjeneste og 

behovsorienteret evangelisering.  

 

 

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. 

Menigheten har i løpet av 2011 gjennomgått en del endringer. Vi har ikke lenger hatt 

Show it feiringer, men har prøvd å integrere deler av dett konseptet i gudstjenesten. Vi 

har og endret gudstjenesten til å være hver uke. Annen hver uke er den på Bydelshuset, 

og den andre uken skal den være i cellegruppene. Målet er at alle har et ukentlig kristent 

fellesskap. 

Gledelig er det og at Dig jr har startet opp og truffet et behov i aldersgruppen 5 - 7 

klasse. Gjennom Dig jr og andre barne og ungdomsarrangement når vi som menighet ut 

til mennesker som enda ikke er en del av det faste gudstjenestefellesskapet.  

Når vi løfter blikket for å se fremover, er bildet av ByMenigheten som en menighet med 

evighetsbetydning for alle generasjoner en del av vår visjon. ByMenigheten er Guds 

menighet, og Bibelen forteller oss om en Gud som vil at alle mennesker skal komme til 

tro og lære sannheten og kjenne. I bønn, gjennom kreativt og målrettet arbeid, håper vi 

at dette i enda større grad får være overskriften over oss som menighet. Vi håper at vi 

skulder ved skulder kan være med på den innhøstningen Guds Ord snakker om. 

 

Høsten er stor, men arbeiderne er få - be derfor høstens Herre om å drive ut 

arbeiderne! 

La oss sammen be om mange arbeidere, Guds ledelse og en stor høst for ByMenigheten 

de neste årene! 

 

Menighetsrådet, Sandnes, 06 mars, 2012. 

 

Oddbjørn Folde, leder 
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Bymenigheten Sandnes   

Regnskap 2011   

   

   

  2011 2010 

Inntekter   

 Givertjeneste -1 619 091 -1 611 504 

 Betaling turer -207 032 -108 395 

 Offer kontant -29 725 -73 259 

 Offer øremerket -119 204 -108 559 

 Husleieinnt. -115 338 -88 150 

 Tilskudd  -256 313 -88 157 

 Sponsormidler -111 600 -163 500 

 Momsrefusjon -68 364 -49 634 

 Andre inntekter -150 886 -103 817 

  -2 677 553 -2 394 975 

Sum inntekter   

    

Utgifter Lønn og honorarer 1 346 804 1 583 399 

 Diverse sosiale utgifter 74 001 49 634 

 Støtte til andre 264 195 289 642 

 Utgifter diverse aktiviteter 93 638 128 827 

 Datautg 56 464 18 869 

 Administrasjonsutgifter 23 344 81 542 

 Leie lokaler ol 290 794 222 400 

 Reiseutg 109 739 9 883 

 Nyanskaffelser inventar 149 788 44 286 

 Opplæring ol 81 866 106 450 

 Diverse utgifter 130 235 149 331 

Sum utgifter 2 620 868 2 684 263 

      

Resultat før finansposter -56 685 289 288 

    

    

 Renteinntekter -33 273 -6 651 

 Justering tidl år. -16 666 0 

Finansposter -49 939 -6 651 

      

Resultat før ekstraordinære poster -106 624 282 637 

    

    

 Tap på lån/aksjer Fam.verkst. 500 000 0 

  500 000 0 

    

Resultat etter ekstraordinære 
poster 393 376 282 637 

    

Årets underskudd 393 376 282 637 
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Bymenigheten Sandnes   

Balanse 2011   

     

   2011 2010 

Eiendeler   

     

 Aksjer i Familieverkst. As 28 050 28 050 

 Bankinnskudd 431 902 532 238 

 Debitorer 111 324 71 334 

 
Lån til Familieverkstedet 
as 0 460 000 

     

Sum eiendeler 571 276 1 091 622 

     

Gjeld og EK   

 Langsiktig gjeld 0 0 

 Leverandørgjeld 221 690 434 956 

 Annen kortsiktig gjeld 177 592 201 296 

 Periodisert lønnstilskudd 220 000 110 000 

Sum Gjeld 619 282 746 252 

     

 Egenkapital 1.1 345 370 628 007 

 Årets resultat -393 376 -282 637 

 Egenkapital 31.12 -48 006 345 370 

     

   571 276 1 091 622 

 


