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LEDER AV  

MENIGHETSRÅDET 

ODDBJØRN 

FOLDE 

 

HOVEDPREST OG 

DAGLIG LEDER 

VIDAR BAKKE 

2015 - året der frivillighet var helt avgjørende for vår menighet  

Vår hovedprest og daglig leder, Vidar Bakke var sykemeldt i deler av første halvår. Vår 

ungdomspastor Ariane Caixeta Thingnæs gikk i juni ut i fødselspermisjon. I denne situa-

sjonen viste menigheten noe av sitt gen. Enda flere enn tidligere flyttet fra tilskuerben-

ken til å bli aktive deltakere. De som var tilbake av staben la for dagen en ekstra inn-

sats.  I stedet for å være svekket som menighet av permisjoner, kom vi styrket ut av det. 

Etter å ha trukket pusten, virket det som om hele menigheten gikk på med fornyet energi 

etter sommeren. 

I Ariane sin svangerskapspermisjon kom Monica Straume tilbake og tok ansvaret for kon-

firmantarbeidet, mens Oda Vik og Ida Lund tok ansvaret for Dig. 

Menighetrådet første del av året besto av Oddbjørn Folde, (leder), Vidar Bakke, Kari Sin-

nes, Reidun Aalstad, Vigdis Norheim, Hans Lie, Finn Stangeland og Eirik Thorsen. 

I september ble et nytt menighetsråd valgt: og det fikk følgende sammensetning: 

Oddbjørn Folde (leder), Bente Mari Rolfsnes, Håvard Nesvåg, Håvard Særheim, Øyvind 

Lunden, Torstein Caixeta Thingnæs og Vidar Bakke. Tor Arvid Flokketvedt og Ragnhild 

Øvrebø er vararepresentanter. 

Rådet har hatt 13 møter og behandlet 58 saker. 

NAMU-undersøkelsen og dybdeundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014, er go-

de arbeidsredskap  for Menighetsrådet. Det strategiske “veikartet” for 2016 bygger bl.a. 

på disse undersøkelsene, samtidig som vi jobber videre med veien mot 2020/2025.  

 

Oddbjørn Folde, Leder av Menighetsrådet 

Vidar Bakke, Hovedprest / daglig leder 

    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 2015 

VIDAR MÆLAND BAKKE - 100% 

ARIANE THINGNÆS - 100% (perm. fra juni) 

ANNE MARIE VIK RØISE - 30% 

MONICA STRAUME - 20% (vikar fra juli) 

KJELL MARTIN RAKNES - 20%  

IDA LUND—25% (renhold/ ungdom fra juli) 

ODA VIK—15% (ungdom fra juli) 
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DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER 

GUDSTJENESTE 

223 (205) PERSONER 

DIG JR 

58 (50) PERSONER 

DIG  

45 (45) PERSONER 

OFFER OG GIVERTJENESTE  

  OFFER KR 147 891 (KR 150 361) 

  GIVERTJENESTE KR 1 530 033 (KR 1 486 960) 

  SPONSOR 362 107 KR (KR 96 000) 
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WEB OG NEDLASTNINGER  

NEDLASTNINGER AV TALER 

  1648  (3433) SNITT PR UKE 

  85 711  (178 512)  TOTALT 2015 

UNIKE BESØK  PÅ BYMENIGHETEN-SANDNES.NO 

  451  (416) SNITT PR UKE 

  23 465  (21 635) TOTALT 2015 

SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN  

16 (15) 

3 (1) 

0 (0) 

3 (3) 
TIGERKLUBB (1 - 4 KLASSE) 

TWEENSGRUPPER (5 - 7) KLASSE  

DIG DEEPER (8 KLASSE +++)  

CELLEGRUPPER 135 (135) 

14 (6) 

0 (0) 

15 (18) 

ANTALL 

GRUPPER    20 (23) 

ANTALL       

DELTAKERE     150 (193) 
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DÅP OG KONFIRMANTER  

ANTALL INNMELDINGER 11 (4) 

   ANTALL KONFIRMANTER       
41 (16) 

ANTALL DÅP   2 (4) 

ANTALL UTMELDINGER  76* (4) 

ANTALL MEDLEMMER  285 (350) 
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FRIVILLIGE 

FRIVILLIGE BARNEARBEID    18  (25) 

GJ.SN. FRIVILLIGE HVER GUDSTJENESTE 42  (40) 

FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER   30  (30) 

LEDERE I CELLEGRUPPER    25  (25) 

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID   23 (27) 

FRIVILLIGE SHOWIT-TEAMET   20  (20) 

* I 2015 ble det gjort en innsats for å rydde opp i medlemsregisteret. De som har flyttet  
bosted og/eller menighet uten aktivt å ha endret sin medlemstilknytning, ble kontaktet. En 
del av disse ønsket å bli overført til annen menighet.  Dette resulterte i en nedjustering av 
medlemstallet, mer i tråd med realitetene.  
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BARN OG GUDSTJENESTE 

JUNGELGJENG (0 - 10 ÅR)   30  (35) 

S-KLUBB (5 - 7 KLASSE)   9 (17/14) 

ØKONOMI    

INNTEKTER      UTGIFTER 

GIVERTJENESTE OG 

INNSAMLEDE     

MIDLER 

2 084 163   

SALG, BETALING, LEIE 

395 128 

 

DIV TILSKUDD     

271 945 

 

LØNN OG MOMS  

1 646 263 

 

VARER OG TJENESTER 

(INKL. FELLESRÅD/ MVA) 

864 252 

TILSKUDD OG 

GAVER 261 414 

TOTALT INNTEKTER    3 227 168 (2 514 443) 

TOTALT UTGIFTER    2 727 800 (2 699 667) 

ÅRETS OVERSKUDD       499 368 (underskudd 185 224) 

TANKER OM REGNSKAPET 

Etter et krevende regnskapsår i 2014, fikk vi et pusterom i 2015. Kombinasjonen av store refusjonsbeløp fra NAV, gledelige 

sponsorinntekter og en liten økning i den faste givertjenesten, gjorde at året gikk ut i pluss. Med tanke på den ekstraordinære 

situasjonen i 2015, er det for tidlig å si at skuta er helt på ”trygg grunn”. Dette innebærer fortsatt kostnadskontroll og et konti-

nuerlig fokus på givertjenesten. Det nye Menighetsrådet vedtok like fullt et optimistisk budsjett for 2016. Antallet faste stilling-

er videreføres,  utrusting av medarbeidere skal ha fokus og vi skal være en raus menighet i misjon.   

Håvard Særheim, økonomiansvarlig i MR og Vidar Bakke, daglig leder 

GAVER TIL NYPLANTING OG MISJON 

ByMenigheten videreførte sin støtte 
til opplæring og myndiggjøring av 

kvinner i Egypt gjennom Åpne Dører. 
Prosjektet mottok 95 930 kr i 2015. 

ByMenigheten mottok i 2015 bare en 
søknad på ”Priska & Akvila”-

stipendet (ledertrening for menig-
hetsplantere). Denne gang til et pro-
sjekt for å utvikle lederteam i Tsjek-

kia. Som et unntak, innvilget MR 
denne søknaden, selv om dette sti-

pendet primært er rettet mot norske 
menighetsprosjekter. Stipendet ble 

først utbetalt i mars 2016.  

 

REFUSJON NAV OG 

MVA 

520 064 
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Rapporter fra barne- og ungdomsarbeid og tjenestegrupper 

Minigjengen / Jungelgjengen / S-klubben 

Dette er våre aldersbestemte grupper for barn og unge under gudstjenesten. Minigjengen er aldersgruppen 0 - 4 år. Jungel-

gjengen er gruppen 4 - 5 klasse. Disse to gruppene holder til på bydelshuset under gudstjenestene. S-klubben er fra 5. - 7. 

klasse. De har sine samlinger på menighetsloftet, der de også har egen kirkekaffe! Minigjengen har nok ledere, mens Jungel-

gjengen og S-klubben trenger forsterkninger! 

Tigerklubben 

Dette året har det vært tre tigerklubber. 1.klasse jenter: 6 stk, 2. - 4. klasse jenter (5 stk.), og 1. - 4. klasse gutter (4 stk.). De 

har hatt 10 samlinger, som har vært rundt omkring i hjemmene. 

Dig Junior 

Antallet på Dig Junior har stort sett ligget rett under 60 stk. Et høydepunkt på våren var "Filmkveld med overnatting" hvor det 

var 64 stk. - der 34 overnattet på Salem. I høst var det 87 stk. på "Afrikansk kveld", der vi hadde besøk av fam.Selstø. En del 

oppsøker stillerommet på loftet hvor det er en voksen og de kan snakke sammen. Bibelkryssord og "lagebord" er fortsatt po-

pulære aktiviteter - i tillegg til kiosken da. Vi har vært 6-7 ledere hver gang, og har hatt god hjelp av ungdommer i 9. og 

10.klasse til å stå i kiosken. De gangene vi ikke har hatt besøk av noen "andaktsholder" utenfra, brukte vi Viggo og Chris-

episoder på storskjerm. Vi avslutter Dig Junior kvelden med et enkelt måltid. 

Dig 

Vi har hatt 18 samlinger, der vi er 40-50 stk. som kommer hver gang. Alle samlingene har gått veldig fint! I 2015 har det vært 

en del 9. og 10. klassinger, men vi sliter med å få med oss 8. klassingene. Har også slitt litt i forhold til antall styremedlemmer, 

har spurt flere, men fått nei. Skulle gjerne hatt noen yngre til høsten når flere av de eldre slutter. Vi har omtrent 30 medlem-

mer for skoleåret 2015-2016, hadde ca. samme antall skoleåret 2014-2015. Vi har med oss ca. en voksen hver gang, men skul-

le gjerne hatt med flere. Har også forsøkt å få til lovsangsband, men der er det ikke nok interesserte. 

Dig Deeper 

Dig Deeper er vår samlebetegnelse for cellegrupper/disippelfellesskap for ungdommer. Dette året har det på det meste vært 

seks Dig Deeper-grupper i funksjon, derav to konfirmantgrupper (våren 2015). Ledere for gruppene har vært Kristian Drag-

sund, Monica Straume, Anne Marie Røise, Ariane Caixeta Thingnæs, Liv Harriet Storhaug Bakke og Åse Lunden.   

Velkomst 

Velkomsttjenesten er relativt stabil, er blitt drevet over samme lest i flere år og har bestått av 6 trofaste damer. Vi mistet 

imidlertid en person i løpet av året pga skifte av menighet. Bente, som har vært leder i flere år, ønsket å gi stafettpinnen vide-

re pga ny tjeneste som menighetsrådsmedlem. Bård har overtatt roret og fører gruppa videre med et litt fornyet mandat. 

Gruppa forsøker å bli enda synligere også etter gudstjenestene, notere navn og kontaktopplysninger på dem som er der for 

første gang, og koble nye til cellegrupper så raskt som mulig. Representanter for velkomstgruppa deltar i planlegging og gjen-

nomføring av Bli-kjent-måltider for nye.  

Dekor 

Vi er fire personer i dekorgruppa. Vi har 2-3 fellessamlinger i semesteret. Da planlegger vi semesteret i fellesskap. Da får vi og 

gir vi hverandre tanker og ideer. Disse samlingene er til stor inspirasjon for oss alle. Vi har et stort ønske om at flere vil bli med 

i dekorgruppa. Vi har også et ønske om at vi kan være med å understreke hovedbudskapet i talen med det vi gjør i dekor. 

Lovsangsteam 

Lovsangstjenesten består av to faste team, team JJ og team HUM, og et eget team til Show It - gudstjenestene. 

Team JJ: Teamet har bestått av tre sangere og to til tre i bandet. Teamet har vært stabilt, og vi har spilt sammen over flere 

semester. Det gir en god trygghet og godt samspill i teamet. Trommis har vært et savn, noe som har kommet på plass ved 

inngangen til 2016.  

Team HUM: Vi hadde en fast kjerne på 6 deltakere i løpet av året.  Vi er en gjeng som trives godt sammen, og syns det er in-

spirerende å være med i lovsangstjenesten.I året om kommer vil vi jobbe med: 1) å bli mer bevist i rollen som lovsangere. 2) Å 

finne sanger som passer for ulike generasjoner. 3) Å finne en trommeslager . 
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Rapporter fra tjenestegruppene (forts.) 

Koordinatorer på gudstjenester 

Vi står til tjeneste, under gudstjenestene er vi et serviceteam som organiserer og har oversikt over det praktiske. Tor Arvid og Odd 

har vært stabile koordinatorer i mange år. På noen av gudstjenestene har vi brukt tidligere koordinatorer. Beskrivelser er utarbei-

det for "Praktiske oppgaver» på Bydelshuset for Cellegruppene og koordinatorer. 

Gudstjenesteledere 

Nytt i høst var faste gudstjenesteledere (Håvard Nesvåg og Sigbjørn Hjorthaug) som har ledet gudstjenestene sammen med hoved-

prest og stab. Målet er å styrke det deltakende fellesskapet og senke terskelen for involvering av frivillige på podiet.   
 

Projektor 

Projektoransvarlig har i 2015 vært Hallvard Lillesund. Svein Heskje har tatt seg av Showit-gudstjenestene. Magnus Straume har 

vært reserve for Hallvard. Projektorgruppen bidrar til det visuelle uttrykket i gudstjenesten med informasjon, sang- og bibeltekster, 

kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp. Vi ønsker å rekruttere 1-2 personer som kan lære programvaren og benyttes som reserve.  

Lyd 

Fortsatt er det bare Torstein og Njål i gruppa for vanlige gudstjenester, men vi har god hjelp av Ove som «superreserve» og på 

spesielle arrangement. Thone/Ove har styrt lyd på Show-it. Vi oppgraderte med ny "lys-mikser" dette året.  

Show It! 

Show It er en feiring for hele familien. Show It er gudstjeneste på en helt ny måte. Show skal engasjere og inkludere. Vårt mål er å 

bringe JESUS videre til en ny generasjon. Show It teamet ledes av Ann Sigrunn og Ingrid sammen med et trofast team på rundt 20 

kreative personer. I 2015 var det seks Show It gudstjenester. I tillegg var deler av teamet involvert i gudstjenesten på Julaften. 

Web-gruppe 

Vi drifter, vedlikeholder og oppdaterer våre hjemmesider. Vi redigerer også alle taler og legger dem ut på hjemmesidene våre for 

gratis nedlasting for alle. Vi legger også ut en del foto fra livet i Bymenigheten. Det jobbes (litt sakte) med å forenkle og fornye 

designet. Det er planen å få på plass et nytt planleggings– og kalenderverktøy for frivillige medarbeidere våren 2016.  

Bønnegrupper og forbønnsteam 

De faste bønnegruppene på Menighetshuset har fortsatt å ha samlinger for menn på mandager kl. 07.30 og for damer på manda-

ger kl. 18.00. Den faste forbønnstjenesten under gudstjenestene lå nede noen år, men ble restartet høsten 2015. 7 personer har 

rullert i denne tjenesten. Teamet har hatt to planleggings- og bli kjent-møter høsten 2015, Her ble det bestemt "rutiner" for for-

bønn i gudstjenesten, tanker videre for forbønnstilbudet i menigheten og forbederansvaret ble fordelt på de ulike gudstjenestene. 

Hovedpresten i Bymenigeten har også vært med på disse samlingene. Målet videre er å kunne ha jevnlige inspirasjonssamlinger 

der vi bevisstgjøres og trenes som forbedere/veiledere og rekruttere flere. Vi ønsker å være tilgjengelig for forbønn i hjemmene og 

bidra til at forbønnstjenesten flyter naturlig i cellegruppene.   

 

NYTT AV ÅRET: ”SYNG MED!” 

Høsten 2015 startet vi opp med «SYNG MED!» 

Disse kveldene har tre uttalte mål:   

1) Deltakende fellesskap der alle kan få være 

med å synge.  

2) Lovprise Gud i takk og tilbedelse.  

3) Synge fra den kristne sangskatten fra alle ti-

der. De to sangkveldene høsten 2015 ble ar-

rangert på Lundehaugen ungdomsskole og 

samlet ca. 50. De to sangkveldene hittil i 2016 har blitt arrangert i Sandnes kirke og antall besø-

kende steg til hhv.123 og 199. Hver kveld inviteres en musikalsk gjest til å delta.  
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Visjon 

Verdier 

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 

 
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 

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. 
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