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LEDER AV  

MENIGHETSRÅDET 

ODDBJØRN 

FOLDE 

Året 2013 ble et annerledes år i ByMenigheten-Sandnes enn vi hadde tenkt oss da 

året startet. Vår hovedprest, Morgan Fjelde, takket for seg og gikk tilbake til Frøy-

land og Orstad kyrkjelyd i løpet av høsten. Dette satte sitt preg på arbeidet i 

menigheten, da vi var uten hovedprest i mange måneder. Vi er takknemlige til 

både Gud og Morgan for den tiden vi fikk ha Morgan hos oss. 

I løpet av året fikk vi også beskjed om at vår ungdomspastor, Monica Straume, øns-

ket å avslutte som lønnet medarbeider. Hun fortsatte likevel i redusert stilling med 

ansvar for konfirmantkullet 2013/14. Tage Emil Good Djøseland avsluttet sitt 

lønnede engasjement i menigheten 1. juni. Maria Oftedal begynte i 25% engas-

jementstilling i høst i ungdomsarbeidet. 

Menighetsrådet har hatt 11 møter og drøftet 60 ulike saker. Menighetsrådets 

medlemmer har vært Oddbjørn Folde (leder), Morgan Fjelde (var med siste gang i 

oktober), Kari Sinnes, Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Hans Lie, Finn Stangeland 

(referent) og Sigbjørn Hjorthaug (til sommeren). Eirik Thorsen har denne høsten 

møtt fast som vararepresentant. 

Som dere vil se av årsmeldingen er det tilbakegang i de fleste saker som vi har valgt 

å ha fokus på og å telle. Rapportene fra tjenestegruppene viser fantastisk engas-

jement, men også en viss slitasje og behov for flere hender. Samtidig er det ikke 

alltid lett å telle alt det som teller! Hvor mange nye mennesker er kommet til tro 

på Jesus gjennom våre relasjoner og nettverk i 2013? Hvor mange har vokst i tro og 

kjærlighet i året som har gått? Hvem har vi fått være med og disippelgjøre dette 

året? Slike resultater er ikke så lette å måle i en årsmelding, men de teller! 

Oddbjørn Folde 

Leder Menighetsrådet 

 
 

    AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL TRO PÅ JESUS OG BLI FØRT INN I ET DELTAKENDE FELLESSKAP DER ALLE VOKSER I TRO OG KJÆRLIGHET 

STAB OG ANSATTE  

I LØPET AV 2013 

MORGAN FJELDE (100%) 

MONICA STRAUME (80%) 

KJELL MARTIN RAKNES (20%) 

ANNE MARIE VIK RØISE (30%) 

TAGE EMIL DJØSELAND (25% vår) 

MARIA OFTEDAL (25% høst) 

REIDUN AALSTAD (frivillig) 
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DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER 

GUDSTJENESTE 

224 (239) PERSONER 

DIG JR 

61 (50) PERSONER 

DIG  

45 (45) PERSONER 

OFFER OG GIVERTJENESTE  

251 737 KR (198 879) 

1 435 722 KR (1 518 000) 

100 860 KR (141 500) 

OFFER 

GIVERTJENESTE 

SPONSOR 



4 

WEB OG NEDLASTNINGER  

NEDLASTNINGER AV TALER 

 4975 (4604) SNITT PR UKE 

258 680 (239 421) TOTALT 2013 

UNIKE BESØK  PÅ BYMENIGHETEN-SANDNES.NO 

485 (402) SNITT PR UKE 

25 213 (20 895) TOTALT 2013 

SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN  

15 (16) 

2 (4) 

3 (3) 

3 (3) TIGERKLUBB (1—4 KLASSE) 

TWEENSGRUPPER (5—7) KLASSE  

DIG DEEPER (8 KLASSE +++)  

CELLEGRUPPER 
140 (169) 

40 (50) 

18 (20) 

18(22) 

ANTALL 

GRUPPER    23 (26) 

ANTALL       

DELTAKERE     216 (261) 
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DÅP OG KONFIRMANTER  

ANTALL INNMELDINGER 0 (16) 

 

ANTALL KONFIRMANTER 34 (31) 

 

FOR 2013/14 ER DET 16 KONFIRMANTER 

ANTALL DÅP   2 (9) 

ANTALL UTMELDINGER  4 (3) 

ANTALL MEDLEMMER  352 (356) 
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TOTALT ANTALL FRIVILLIGE    CA 180 

FRIVILLIGE BARNEARBEID    CA 30 

GJ.SN. FRIVILLIGE HVER GUDSTJENESTE CA 33 

FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER   CA 30 

LEDERE I CELLEGRUPPER    CA 23 

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID   CA 15 

FRIVILLIGE SHOWIT-TEAMET    CA 20 
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BARN OG GUDSTJENESTE 

JUNGELGJENG (0-10 ÅR)   36  (50) 

S-KLUBB (5—7 KLASSE)   13  (15) 

ØKONOMI    

INNTEKTER              UTGIFTER 

GIVERTJENESTE OG 

INNSAMLEDE    

MIDLER 

1 940 800 

SALG OG BETALING 

444 600 

DIV TILSKUDD    

303 500 

LØNN 

1 310 000 

 

KJØP AV VARER OG 

TJENESTER 

908 800 

TILSKUDD OG GA-

VER 312 000 
 

TOTALT INNTEKTER    2 693 604 (2 591 291) 

TOTALT UTGIFTER    2 530 799  (2 555 648) 

NETTO OVERSKUDD          162 805 (35 643) 

TANKER OM REGNSKAPET 

Vi er tilfredse med at regnskapet viser et overskudd på godt 162.000. Det meste av dette er dog «sparte» 

personalkostnader. Staben er styrket for 2014 og gir oss utfordringer til finansiering. Ser vi på at givertje-

nesten har sunket 200.000 på to år er ikke det så hyggelig. Givertjenesten er noe vi må holde fokus på og 

oppmuntre menigheten til slik at vi når målet for 2014 på 1,5mill. 

         Finn Stangeland, kasserer 
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Rapporter fra barne-og ungdomsarbeid og tjenestegrupper  

Minigjengen / Jungelgjengen / S-klubben 

Dette er våre aldersbestemte grupper for barn under gudstjenestene. Minigjengen og Jungelgjengen (0-10 år) har hatt i gj.snitt 36 deltakere. 

Vi mangler fortsatt noen ledere på de ulike gruppene fra 0-10 år. Barna har hatt samme tema som de voksne. I høst har 4-7 8.klassinger vært 

med som ledere på Jungelgjengen hver gang. S-klubben (5.-7.klasse) har hatt 13 deltakere. De har hatt dramainnslag våren 2013 og delte ut 4

– og 6-årsbøker i gudstjenesten.  

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 2013 har tre grupper vært i sving. 6 gutter er med i en guttegruppe fra 1. -3. klasse, 4 jenter i en jen-

tegruppe for 1. - 2. klasse, og 8 jenter i en jentegruppe for 3. klasse. 

Dig Junior 

Dig Junior er klubb for 5.-7. klasse som samles på Salem annenhver fredag. Det har i gj.snitt vært 61 deltakere, men to ganger i høst var vi 80 stk! 

Nytt i høst var Bibelkryssord med trekning av premier på slutten. Vi drømmer om flere menn som ledere. 

Tweensgrupper (Dig Deeper Junior) 

Dig Deeper Junior er cellegrupper for 5.-7.klasse som samles månedlig i hjemmene med voksne som ledere. Våren 2013 var det tre grupper i 

funksjon med 18-20 deltakere.  

Dig 

Vi har mange ungdommer som er veldig engasjert i Dig-arbeidet. Det har vært gjennomsnittlig 45 deltakere gjennom året. Styret jobber godt 

sammen og vokser i tro og lederferdigheter. I løpet av relativt kort tid var det bytte av hovedledere tre ganger  (fra Monica til Tage og så til Ma-

ria). Dette kan ha bidratt til noe ustabilitet rundt retning og veivalg. Ny fast ungdomspastor vil kunne bidra til større kontinuitet.  

Dig ønsker seg alltid flere voksne som kan være med på fredagskveldene og som kan være medvandrere for ungdommene. Mål for 2014 er at 

nye ungdommer skal bli kjent med Jesus og vokse som disipler. At Dig skal rekruttere og utvikle flere unge ledere. At Dig skal være en god plass å 

være for ungdommene som kommer dit. At flere voksne skal ønske å bruke mer tid sammen med ungdommene.  

 

Dig Deeper 

Dig Deeper er ungdommenes huskirker der de samles i grupper med voksenleder enten i hjemmene eller på Loftet i Lundegeilen. Våren 2013 

var det to grupper i funksjon med 20 jenter og 20 gutter i hver. Høsten 2013 har det vært en gruppe med jenter på ca. 8 stk.  Det er et mål å 

starte flere grupper igjen i 2014.  

 

Velkomst 

Velkomstgruppa på gudstjenestene har vært en trofast og stabil gruppe på 6 personer i 2013. Vårt mål er å se den enkelte som kommer til 

gudstjenesten. Vi ønsker å hilse på nye eller andre vi ikke har hilst på før eller bidra til kontaktlink. Vi kan trenge hjelp eller tips om det er 

noen vi kan spørre til å være med i velkomstgruppen.   

 

Dekor 

Det har vært 4 personer i Dekorgruppa i 2013. Vi opplever det som godt og givende å være med. Vi utvikler oss og har stor glede i det vi gjør. 

Noen av utfordringene i 2013 var spesielt høsten, da vi var uten prest, og det ble vanskelig med god og langsiktig planlegging. Med 4 personer 

i gruppa har vi tatt hver våre gudstjenester. Vi har som mål framover å få ny inn i gruppa slik at vi kan være mange nok til å gå to og  to i plan-

leggingen av dekoren. Vi kan også tenke oss å få til et seminar/kurs for å få nye tanker og ideer. Vi har hatt 4-5 gruppesamlinger i løpet av 

året. 

Lovsangsteam 

I 2013 har det vært to faste lovsangsteam på de ”vanlige” gudstjenestene, og et eget team i forbindelse med Show-it.  

Rapport fra ”Team JJ”: Stabil antall på 7 med litt permisjon og utskifting i løpet av året. Det har vært et givende tjenesteår. Teamet har etter 

hvert blitt veldig samspilt og kjenner hverandre godt. Øvelser med fullt band har det ikke blitt mange av, da forholdene ikke ligger til rette for 

det. Det legger en liten demper for utviklingen musikalsk/motivasjonsmessig. For 2014 ønskes mer øvelser med band og fornyelse av reper-

toaret. For lovsangstjenesten generelt: Nyrekruttering og yngre musikere med. 

Rapport fra ”Team HUM”:  Kjekt og inspirerende å være med i teamet! 7 deltakere det meste av året. På høsten mistet vi noen av medlem-

mene. Stor innsats er lagt ned for å få flere med. Et mål for 2014 er å bli mer bevisst vår rolle som lovsangsteam og finne sanger som treffer 

ulike generasjoner.  

Bønnegrupper for kvinner og menn i Lundegeilen 18 

Bønnegruppa for kvinner møtes hver mandag kl. 18.00-19.00. Ca. 8 deltakere. Bønnegruppa for menn møtes hver mandag kl. 07.30-08.30. 3 

deltakere. Rapport fra kvinnene: Vårt hovedfokus er å be for menigheten, lederskapet vårt og mennesker som ligger oss på hjertet. Vi deler 
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Rapporter fra tjenestegrupper (forts.) 

Koordinatorer på gudstjenester 

Vi har vært to ledere i mange år nå. Positivt at vi har fått hjelp av cellegrupper på enkelte søndager til å låse opp og ”koordinere” 

sine oppgaver. Utfordring at vi ikke har fått med nye koordinatorer, så vi er sårbare. Denne tjenesten kan anbefales også for nye i 

menigheten. En fin måte å bli  kjent med folk i de ulike cellegruppene.  

Prosjektor 

Prosjektorgruppen som i 2013 har bestått av en person, Magnus, bidrar til det visuelle uttrykket i gudstjenesten med informasjon, 

sang– og bibeltekster, kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp. Prosjektoransvarlig legger inn og klargjør presentasjonene i forkant i 

samarbeid med prest og lovsangsteam, og har så å si vært tilstede på hver gudstjeneste selv og styrt Mac-en.  

Lyd 

Det er tre faste i lyd-teamet. Uendret antall fra i fjor, men det fungerer bra. Thone styrer Show-it og Arnstein og Njål deler på resten av 

gudstjenestene. Ove er reserve og er med når det er noe ekstra (f.eks. julaften). Vi trenger en del nytt utstyr, og vi er i gang med å hente 

inn priser på dette.  

 

Web-gruppa 

Vi er to personer i denne gruppa. For det meste har det vært fokus på nødvendig vedlikehold i 2013 og planlegging av hvordan struk-

turen for websidene skal være videre. ”Vår skjulte menighet” ortsetter å besøke sidene våre, og det er fortsatt et kjempehøyt tall på 

nedlastinger av talene. For 2014 har vi mål om å få på plass en ny og forbedret sidenavigering (menysystem og forenkling i forhold til 

gudstjenesteinfo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

      Ekteskapskveld på Bøcon, 18.04.2013 
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Visjon 

 

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. 

Verdier 

 

Utrustende                                                                                                                                                                                                                

Vi vil at alle generasjoner blir disipler som følger Jesus i hverdagen                                                                                                        

Vi vil bli fylt av Den Hellige Ånd og fordype vår relasjon til Gud gjennom bibel, bønn, tilbedelse og fellesskap                                                                                                                                        

Vi vil bruke de gaver og evner Gud har utrustet oss med i møte med våre medmennesker 

Utadrettet                                                                                 

Vi vil krysse grenser lokalt og globalt                                                                                                                                                             

Vi vil leve frimodige liv i relasjoner til andre mennesker                                                                                                                            

Vi vil bruke våre ulike gaver, erfaringer og personligheter 

Raus                                                                                                                                                                                                                      

Vi vil dele av våre ressurser og vår økonomi etter Guds prinsipper                                                                                                          

Vi vil dele og delta i hverandres liv                                                                                                                                                                    

Vi vil søke å inkludere alle i fellesskapet 

Virkemidler: 

 

Livsnære grupper 

Menigheten består av cellegrupper 

Vi trenger små fellesskap for åndelig vekst (Opp), gode forpliktende fellesskap (Inn) og utadrettet engasjement (Ut)  

Alle grupper skal ha en leder og en medleder 

Det er et mål at alle grupper skal vokse og dele seg 

Gruppen er knyttet til menigheten 

 

Inspirerende gudstjenester 

Gudstjenesten skal bringe oss inn for Guds ansikt i Ord og tilbedelse 

Vi ønsker gudstjenester som er livsnære, relevante og inspirerer oss til å leve som disipler i hverdagen 

Vi vil ha gudstjenester der vi erfarer styrken i det store fellesskapet 

 

Nettverksbasert menighetsutvikling 

Vi vil bygge nettverk som har et utadrettet fokus 

Vi vil skape møteplasser med ufrelste mennesker og inkludere dem i våre fellesskap 
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”Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!”  

(Englekoret i ByMenigheten, Julaften 2013)  


