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LEDER AV  

MENIGHETSRÅDET 

ODDBJØRN 

FOLDE 

 

PREST OG  

DAGLIG LEDER 

VIDAR BAKKE 

Tanker om året 2017 
 

Uttrykket «barna er viktigere enn de voksne» ble gjentatt en del i 2017. Noen lot seg provosere, men 

poenget var å vekke til enda større bevissthet om at «nye mennesker som kommer til tro på Jesus» 

statistisk sett oftest er barn. Ville Awana være et verktøy for ByMenigheten å satse på i den sam-

menheng? Etter en samlet vurdering, bl.a. av våre leder-ressurser, ble satsingen på akkurat dette 

verktøyet satt på vent. Anliggendet fortsatte likevel å følge oss. Til tross for fortsatt behov for re-

kruttering av flere ledere til barnearbeidet, bl.a. på gudstjenestene, var det en merkbar optimisme å 

spore i barnearbeidet utover høsten. Den har også fortsatt inn i det nye året.  

 

Visjonen ovenfor handler dypest sett om at alt menigheten vår holder på med, skal handle om å 

forme disipler av Jesus. I den prosessen befinner vi oss alle sammen, enten vi er unge eller gamle, er 

nye på veien eller har kjent Jesus lenge. Siden Lundehaugen menighet (senere ByMenigheten—

Sandnes) startet i 1999, har visjonen vært ledsaget av noen enkle kjennetegn som søker å virkelig-

gjøre visjonen: Vi kalles sammen til gudstjenester og inviteres til fellesskap i smågrupper. Vi blir 

utfordret til å ha en tjeneste i menigheten. Og vi sendes tilbake til våre nettverk der vi lever våre liv 

som disipler. I 2017 fastsatte Menighetsrådet 90%-målsettingen: Blant dem som deltar regelmessig 

i vår menighet, skal 90% være med i en smågruppe og 90% skal ha en tjeneste. Vi tror en slik todelt 

målsetting er avgjørende for å kunne realisere disippel-visjonen og vil fortsette å arbeide for å nå 

dette målet framover. Vi har også merket en større lengsel etter fellesskap på tvers av livsfaser. Et 

konkret uttrykk for dette er nyskapningen «Herreavdelingen» som startet mot slutten av 2017.   

 

I 2017 ble det tatt initiativ til å omskape det store møterommet i kontorbygget til det vi kaller Bøn-

nesenteret. Rommet samler nå ukentlig både menighetsbaserte bønnegrupper og grupper på 

tvers av menighetstilhørighet. Kan dette rommet bli enda viktigere i tiden som kommer?  

 

Menigheten har på ulike måter vært sentral i dan-

nelsen av det nasjonale kirkenettverket Frimodig 

kirke som bl.a. jobber målrettet med bedre ord-

ninger for valgmenigheter i Dnk.  Nettverket ble 

dannet som en respons på kirkemøtevedtaket om 

innføring av liturgier for vigsel av likekjønnede.  

Menighetsundersøkelsen (NAMU) i 2016 viste 

engasjert trosliv som minimumsfaktor. Høsten 

2017 satte temaet  «Disippelrytmer» fokus på 

denne faktoren på gudstjenester og i cellegrupper. 

Flere i vår menighet var direkte involvert i utgivel-

sen av boka med samme navn, nå i bruk flere ste-

der i landet.   

Menighetsrådet har i 2017 hatt følgende sam-

mensetning: 

Oddbjørn Folde (leder), Bente Mari Rolfsnes 

(nestleder/referent), Håvard Særheim (kasserer), 

Håvard Nesvåg, Øyvind Lunden, Torstein Caixeta 

Thingnæs og Vidar Mæland Bakke. Tor Arvid Flokket-

vedt og Ragnhild Øvrebø er vararepresentanter. 

Rådet har hatt 10 møter og behandlet 43 saker. 

 

 

    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 2017 

VIDAR M. BAKKE - 100% 

ARIANE C. THINGNÆS - 100%  

( redusert fra sept) 

ANNE MARIE VIK RØISE - 30% 

KJELL MARTIN RAKNES - 20%  

NORA E. BAKKE—8% (renhold til juli) 

MARIA RØISE—8%  (renhold fra aug)  

PER EGELAND—10% (frivillig adm.) 

RAYMOND B. NESSE—20% (DIG fra okt) 
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BILDEGLIMT FRA 2017... 
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DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER 

GUDSTJENESTE 

170 (203) PERSONER 

DIG JR 

66 (63) PERSONER 

DIG  

42 (45) PERSONER 

OFFER, GIVERTJENESTE OG SPONSORER  

  OFFER OG GIVERTJENESTE KR 1 623 050   (KR 1 695 895) 

  SPONSORER 313 000 KR (KR 317 000) 
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WEB OG NEDLASTNINGER  

NEDLASTNINGER AV TALER 

  2448  (3299) SNITT PR UKE 

    127 312 (171 534) TOTALT 2017 

UNIKE BESØK  PÅ BYMENIGHETEN-SANDNES.NO 

  481 (324) SNITT PR UKE 

  25 030  (16 837) TOTALT 2017 

SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN  

13 (12) 

2 (3) 

1 (0) 

0 (4) 
TIGERKLUBB (1 - 4 KLASSE) 

TWEENSGRUPPER (5 - 7) KLASSE  

DIG DEEPER (16 år +)  

CELLEGRUPPER 110 (120) 

 16 (20) 

_5 (0) 

0 (16) 

ANTALL 

GRUPPER    16 (21) 

ANTALL       

DELTAKERE     131 (156) 
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DÅP OG KONFIRMANTER  

ANTALL INNMELDINGER 17 (11) 

            

ANTALL KONFIRMANTER   53 (52) 

ANTALL DÅP   4 (4) 

ANTALL UTMELDINGER   15 (0) 

ANTALL MEDLEMMER  298 (296) 
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FRIVILLIGE 

FRIVILLIGE BARNEARBEID    18  (18) 

FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER     27 (40) 

LEDERE I CELLEGRUPPER    20 (24) 

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID   22 (27) 

FRIVILLIGE SHOWIT-TEAMET   20 (20) 
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BARN OG GUDSTJENESTE 

JUNGELGJENG (0 - 10 ÅR)   ca. 30  

TWEENSGJENGEN (5 - 7 KLASSE)   12  

ØKONOMI    

INNTEKTER      UTGIFTER 

GIVERTJENESTE, 

OFFER OG SPONSOR-

STØTTE  

1 975 226 

BRUKERBETALING, 

SALG, LEIEINNTEKTER 

543 198 

DIV TILSKUDD     

200 000 

 

LØNN, REFUSJONER, 

OVERFØRINGER, KO-

PIERING, ANNONSER 

1 675 429  

 

KJØP AV VARER OG 

TJENESTER  

1 013  936 

TILSKUDD TIL ANDRE/  

GAVER 

253 890 

TOTALE INNTEKTER    2 926 515 (3 227 168) 

TOTALE UTGIFTER    2 918 708 (2 727 800) 

ÅRETS OVERSKUDD        28 178 (499 368) 

TANKER OM REGNSKAPET 

Resultatet for 2017 viser et regnskap i balanse. Samtidig ser vi at givertjenesten fra egne medlemmer er noe lavere enn forven-
tet. Vi nådde ikke målsettingen om at givertjenesten skal dekke våre lønnskostnader. Betydelige sponsorbidrag og refusjon fra 
Gand menighet på 100 000 til samarbeidsstillingen i konf.arbeidet bidro til et såpass bra resultat. Økonomien i menigheten er 
fortsatt god, hovedsakelig som følge av det gode overskuddet i 2015. Menighetsrådet har nedsatt et utvalg som ser nærmere 
på årsaksfaktorer til utviklingen i givertjenesten. Vi vil også forsøke å arbeide målrettet i 2018 med å motivere til økt givertje-
neste blant gamle og nye medlemmer med formål om å stabilisere inntektene på et høyere nivå.   
 
Håvard Særheim, kasserer i Menighetsrådet 

GAVER TIL MISJON OG NYPLANTING 

ByMenigheten fortsetter sin støtte til 
diskriminerte og forfulgte kristne i 

Egypt. I 2017 har 5% av ofringer, gi-
vertjeneste og sponsorbidrag blitt 
fordelt på de tre organisasjonene 
Åpne Dører, Stefanusalliansen og 

NMS sine prosjekter i Egypt. Et team 
på tre fra ByMenigheten besøkte 
flere av våre prosjekter i februar 

2017. Også Byprestene og Kirkens 
Nødhjelp mottok offer fra oss i 2017. 
Fra 5%-kontoen til menighetsplan-

ting (Priska og Akvila-stipendet) 
mottok Sentrumskirkens nyplanting i 
Stavanger støtte på kr 40 000, mens  
Saltkirkens nyplanting i Trondheim 

mottok kr 25 000. På denne kontoen 
er det fortsatt et ubrukt overskudd.  

 

REFUSJON NAV OG 

MVA 

208 090 
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Rapporter fra barne- og ungdomsarbeid og tjenestegrupper 

Minigjengen / Jungelgjengen / Tweensgjengen 

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

gjengen er gruppen 4 - 5 klasse. Tweensgjengen er fra 5. klasse og oppover. (Ingen tydelig øvre aldersgrense). Gruppene er på 

Bydelshuset eller i gymsalen på Ganddal skole. Tweensgjengen hadde et godt oppsving i frammøtet i forhold til fjoråret. Noen 

ledere takket for seg etter sommeren. Selv om det er god stemning og entusiasme blant de som står som ledere i dette arbei-

det, og til dels en merkbar bedre stemning utover høsten, er det en kontinuerlig utfordring at vi skulle hatt flere ledere i hver 

gruppe. Det er sårbart når det bare akkurat går rundt med ledere. Derfor la vi også i første omgang planene på is om å satse 

på det ganske lederintensive verktøyet Awana.  

Tigerklubben 

Dette året har det ikke vært tigerklubber i funksjon i hjemmene. (En guppe starter opp nå i 2018.) 

Dig Junior 

Samarbeidsprosjekt med Salem. Dig Junior hadde 63 barn i gjennomsnitt våren 2017(48 i 2016) og 69 barn i gjennomsnitt 

høsten 2017 (61 i 2016). Det er alltid best oppmøte om høsten, men kjekt at den store gjengen nye 5.klassinger høsten 16 

fortsatte etter jul. Dette året ble filmkvelden uten overnatting på Salem pga få ledere som var interessert i dette. Det har vært 

stabilt mange barn på Dig Junior i 2017. Det har blitt opprettet en gruppe på Facebook med informasjon for foreldrene. En del 

oppsøker stillerommet på loftet hvor det er en voksen og de kan snakke sammen. Bibelkryssord og «lagebord» er fortsatt 

populære aktiviteter, i tillegg til kiosken da. Vi har hatt mange Quiz dette året som passer til tema og som det er frivillig å 

gjennomføre. Vi har vært 5-6 ledere hver gang, og har hatt god hjelp av tre konfirmanter til å stå i kiosken + andre oppgaver. 

Det har kun vært 3-4 faste ledere og det har vært slitsomt å spørre folk hver gang om å bli med. De gangene vi ikke har hatt 

besøk av noen «andaktsholder» utenfra brukte vi Viggo og Chris for tweens. Vi avslutter Dig Junior-kvelden med et enkelt 

måltid.  

Dig 

Samarbeidsprosjekt med Salem. DIG-kveldene har fortsatt å være annenhver fredag på Salem gjennom hele året med et snitt 

på 40 personer. I løpet av året har det blitt jobbet målrettet med å bevisstgjøre og videreutvikle styret for Dig. Det har gitt 

gode resultater. En dyktig og sammenspleiset gjeng. Da Ariane C. Thingnæs gikk noe ned i stilling høsten 2017, overtok Ray-

mond Bicaglia Nesse stafettpinnen som hovedansvarlig «ungdomspastor». Kristian Dragsund har også vært sentral i oppføl-

gingen fra Salem sin side.   

Dig Deeper 

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

to Dig Deeper-grupper i funksjon, en for 5.-7. klasse og to for 16+. Disse har vært ledet av Anne Marie Vik Røise og Ariane C. 

Thingnæs.  

Lovsangsteam 

Lovsangstjenesten består av to faste team, team JJ og team HUM. Utover dette har det vært egne sammensatte team til Show 

It - gudstjenester (våren 2017), «Syng med!»-arrangementer i Sandnes kirke og spesielle anledninger som julaften og 

konf.gudstjenester. Det er fortsatt mye gode sang– og musikk-krefter å spille på i vår menighet.  

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. Fast trommis i 2017 har vært kjærkomment. Vår faste pianist 

hadde permisjon i høstsemesteret, og vi ser fram til å få han tilbake. Team HUM:  Vi har hatt litt utskiftinger og permisjoner i 

teamet. Totalt sett har vi hatt en stabil grunnstamme med sangere. I løpet av året har vi fått trommeslager. Vi har hatt med 

en stabil gjeng jenter som leder sang med barna.  I året som kommer jobber vi med: 1) finne sanger som passer alle genera-

sjoner, 2) å bli mer bevisst i rollen som lovsangere. 

Velkomst 

Velkomsttjenesten koordineres av Bård Bakke. Gruppa forsøker å være synlig både før og 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 gjennomføring av Bli-kjent-måltider for nye.  

Dekor 

Dekorgruppa ble lagt ned etter første semester i 2017. Det var vanskelig å rekruttere nye faste medlemmer. Flere av de som 

utgjorde gruppa har fortsatt å bistå med dekor fra tid til annen og vist hvilken stor forskjell det gjør å ha noen som har tenkt 

tydelig gjennom hvordan dekor kan formidle dagens tema.  På det jevne har cellegruppene med ansvar på gudstjenester sør-

ger for å sette fram en fast «installasjon» som følger semestertemaet. De har også tatt ansvar for innkjøp av blomster.  
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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.  
 

Projektor 

Projektoransvarlige i 2017 var  Hallvard Lillesund og Ida Pollestad frem til sommeren. Svein Heskje hadde Showit-gudstjenestene 

på våren. Etter sommeren overtok Mahdi Hakimi stafettpinnen i samarbeid med Vidar Bakke. Mahdi har hatt ansvaret på samtlige 

gudstjenester i høst.  

Lyd 

Njål, Ove og Geir (med assistanse fra sønnen Jonas) har hatt lydansvar på gudstjenestene. Torstein gikk over i barnearbeidet.  

 

Show It! 

Show It er en feiring for hele familien. Det var tre Show it –gudstjenester på vårparten som avsluttet serien påbegynt høsten 2016, 

før dette prosjektet tok en pause. Show It teamet ble ledet av Ann Sigrunn og Ingrid sammen med et trofast team på rundt 20 

kreative personer. Det er uklart når vi kommer i gang igjen med Show-it-gudstjenester, men det ble kjørt en generasjonsgudstje-

neste i høst med Sigbjørn Pedersen som hovedformidler.  

Web-gruppe 

Vi koser oss med å drifte , vedlikeholde og oppdatere våre hjemmesider. Vi redigerer også alle taler og legger dem ut på hjemme-

sidene våre for gratis nedlasting for alle. Vi legger også ut en del fot fra livet i Bymenigheten. I 2017 har vi også hjulpet Frimodig-

Kirke.no med deres webside. (Ellers jobber vi litt i bakgrunnen med å forenkle sidene våre slik at de etter hvert blir enklere å bruke 

og bedre tilpasset mobiltelefon.) 

          Bønnegrupper og forbønnsteam 

          Nytt av året er at det store møterommet i Lundegeilen 18 ble pusset opp og omgjort til Bønnesenter. Det har gitt en flott ramme         

 for de ulike bønnegruppene som møtes ukentlig. Mannsgruppen har gått over til å møtes onsdag morgen og kvinnegruppa tirs

 dag kveld. Det er også en fast gruppe av menighetsledere som møtes hver fredag formiddag i Bønnesenteret. Det er ønskelig

 om vi kunne få en person som tok et hovedansvar for å koordinere Bønnesenteret og gjøre det til et enda sterkere sentrum i 

 menighetens liv. Ansvarlig for bønnegruppe for kvinner, Liv Synnøve Tveit skriver:  Litt om Bønnegruppa for damer tirsdager kl 

 18.00 - 19.00. Vi er ca 9 damer som stiller på bønn - noen tirsdager alle og noen tirsdager noe mindre… Vi ser det som viktig å

 samles uansett hvor mange vi er. Vi samtaler litt før vi ber - deler bønne og takke-emner. Ber for menigheten, stab, barne og 

 ungd.arbeid. Cellegrupper mm.... Ber for Sandnes, Norge og verden osv. Og ber for det vi har delt osv. Godt å være sammen i 

 bønn - en egen kveldstund for KUN bønn. Vi ser dette som  viktig for menigheten og oss som ber osv...... "Men vi kunne ønske 

 der var flere som ville være med oss denne ene timen i uka!! Men der to og tre er samlet der er HAN midt iblant oss.." - så Jesus 

 er med oss uansett hvor mange vi er. Det gjør noe med felleskapet når vi ber sammen.... 

NYTT AV ÅRET: «HERREAVDELINGEN» 

I oktober 2017 startet Herreavdelingen i ByMenigheten opp med månedlige samlinger, etter ini-

tiativ fra en komite av menn i menigheten. De annonserte med å være «et sted der vi støtter 

hverandre i de ulike mannsrollene vi har, enten det er som kollega, kamarat, som ektefelle, som 

far, som en mann noen speiler seg i og ser opp til. I Herreavdelingen får du lov til  å være både 

sterk og sårbar, troende og tvilende.»  

Første kveld var det ekskursjon til den splitter nye Brann– og Redningsstasjonen på Stangeland, 

med omvisning av brannsjef Henry Ove Berg. Han delte 

også erfaringer fra ledelse og krisehåndtering. Over 45 

menn deltok. Måneden etterpå var rundt 20 menn sam-

let hjemme hos Bård Bakke til fellesskap med fokus på 

hva det gjør med mannsidentitet å gå langtidsledig.  
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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. 


