
Bymenigheten - Sandnes



Påskemorgen 2020 hilste 70 oppstandelsesvitner i
kohorter fra mer enn 15 av byens menigheter
hverandre med påskehilsenen fra østlig tradisjon:
«Kristus er oppstanden! Ja, sannelig! Han er
oppstanden!» Det skjedde i hjertet av byen vår,
Langgata. (Se bilde til høyre og
https://vimeo.com/406760197). 

Videoen er vist mange tusen ganger på sosiale medier
og ble Bymenighetens største "virale hit" noen gang. 
Kanskje en detalj i det underlige året 2020. Men vi lar
hendelsen stå som et bilde på dette merkelige året:

Året da avstand og redusert fysisk kontakt ble tegn  på
nestekjærlighet. Året da småfellesskap (kohorter) og
familiekultur ble viktigere enn alt annet. Sterkt og godt
for dem som har nok av det. Sårt og vondt for dem som
lengter etter mer av det. Året med tidvis sterke innslag
av fellesskap på tvers i byen vår og nye
samarbeidskonstellasjoner, bl.a. i ungdomsarbeidet.
Året da tradisjonelt gudstjenesteliv og barne- og
ungdomsarbeid ble hektisk flyttet over på digitale
flater ved hjelp av fantastisk dugnadsinnsats foran og
bak kamera, både av ungdom og voksne. 

En høst med håp om begynnende normalitet. En
konfirmasjon som ble avviklet, tross restriksjoner. En
opptur av en bispevisitas som nesten ble en festreise.
Famlende cellegrupper som fant hverandre igjen. Og så
en vinter med nye koronabølger og restriksjoner. 

Årsmeldingen 2020 bærer preg av dette. Den er
konsentrert om noen fokusområder. Om spesielle
omstendigheter som både utfordret og inspirerte, som
åpenbarte sårbarheter vi hadde før korona, som bød på
verdifulle erfaringer for veien videre.
 
På vegne av Menighetsråd og stab, 
Henry Ove Berg, leder
Vidar Mæland Bakke, prest og daglig leder 
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Vidar Mæland Bakke, prest og daglig leder- 100%
Ariane Caixeta Thingnæs, ungdomspastor  - 100%
Raymond Bicaglia Nesse, barne- og ungdomspastor 
- 40% til 31. juli, 70% fra 1. august (inkl. 20% Salem)
Anne Marie Vik Røise - Barne- og familiepastor 30 %
t.o.m. 31. juli 
Kjell Martin Raknes - friv. adm.medarbeider - 20%
Per Egeland - frivillig adm.medarbeider - 10%
Maria Røise - renholdsarbeider 8% t.o.m. 31. juli
Kaja Eide Bakke -renholdsarbeider 5% f.o.m. 1. august 

MENIGHETSRÅDET I 2020

MENIGHETSSTABEN I 2020

Henry Ove Berg (leder)
Vidar Bøhn (nestleder
Thone Eldøy (referent)
Eirik Kongsvik (økonomiansvarlig)
Janeth Lima Kleppe
Erik Alexander Ravnås Aarmo
Tone Grethe Hagen (1. vara)
Tor Arvid Flokketvedt (2. vara og Fellesrådsrepr.)
Vidar Mæland Bakke, prest og daglig leder

Menighetsrådet har i 2020 hatt ti ordinære møter og
ett ekstraordinært møte. Det ekstraordinære møtet
vedtok midlertidig permittering i 50% som følge av
korona-situasjonen på vårparten. Flere av møtene ble
tatt digitalt.

I februar gjennomførte Menighetsrådet en serie
dialogmøter for medlemmer/aktive for å kartlegge
behov og drømmer i menigheten. Fyldig referat fra
disse møtene var grunnlag for et døgn i februar med
planlegging og begynnende strategiarbeid for
menighetsrådsperioden. Også Agenda 1-teamet og stab
bidro til planarbeidet i fortsettelsen. 
To sentrale stikkord: Sterkere "storfamiliekultur" på
tvers i menigheten og etablering av "ring-grupper" av
frivillige ledere rundt vitale arbeidsområder. 
(Se mer på de neste sidene.)



Et prioritert område for dette året var etablering av
"ring-grupper" av frivillige voksenledere rundt de
stabsansvarlige. Vi har sett dette i stor grad komme på
plass i forhold til konfirmantarbeid, Dig og Dig Junior.
Ved utgangen av året var det fortsatt behov for noen
flere faste ledere i aldersbestemte grupper under
gudstjenestene, samt generelt ønske om flere
"nærværsvoksne" både i barne- og ungdomsarbeidet. 

Svært gledelig: Engasjerte ungdoms- og hjelpeledere
både i konfirmantarbeidet, på Dig og Dig Junior!

Pandemien preget det jevne arbeidet og satte mange
av de fysiske aktivitetene på vent. Den inspirerte også
til kreativitet: "MEET Rebusløyper" utendørs, Ulla
Hundsnes som talentfull tv-programskaper, interaktiv
fastekalender og adventskalender for tro på
hjemmebane, for å nevne noen ingredienser.

En del av barna og ungdommene deltok i husgrupper,
men pandemien medvirket til å bremse arbeidet med å
få flere slike i gang. 

G.O.D - et nytt ungdoms-samarbeid
Fra først å stenge helt ned, tok ungdomsarbeidene på
Ganddal initiativ til storstilt produksjon av streamede
ungdomsprogram fra Salem i korona-månedene. Dette
mobiliserte mange ungdommer, og la grunnlag for et
tettere samarbeid i høstsemesteret rundt det som har
blitt hetende "G.O.D". I første omgang har det handlet
om felles trening og oppfølging av ledere i
ungdomsarbeidet tilknyttet Bymenigheten, Salem,
Ebeneser og Familiekirken. Det er også lansert en egen
"G.O.D"-app for flyt av informasjon.  

Konfirmantarbeidet
Høsten 2020 startet Bymenigheten et selvstendig
konfirmantopplegg, kalt "SMAK!" (34 påmeldte).
Danmarkstur i lag med Ganddalen måtte avlyses. Våre
konfirmanter med ledere dro i stedet til Alsvik.  
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"Webgudstjenester" var nok årets nyord i
Bymenigheten. Rett etter korona-nedstengingen ble
"Sams Studio" etablert i Lundegeilen 18, for senere  å
flytte til større lokaler på Salem. De nye tekniske
utfordringene knyttet til web og streaming,
mobiliserte frivillige til å ta nye lederoppgaver både
foran og bak kamera. Den tekniske biten ble etterhvert
organisert som BMS Media, med Hans Lie, Ove Eldøy
og Magnus Straume som sentrale aktører. Selv om vi
kunne starte opp igjen med fysiske gudstjenester deler
av høsten, fortsatte vi med streaming, siden en god del
vegret seg for å gå til gudstjeneste.  

Også for 2020 ble det laget temaserier og
semesterhefter: "Tidslinjen" gjennom evangeliene var 
 tema i vårsemesteret. "Femfoldig menighet.
Mangfoldig hverdag" i høstsemesteret.  

Tjenestegrupper

Dette året var det krevende å planlegge framover for 
 lovsangsteam, velkomst, koordinatorer, media,
nattverdteam, barneledere, drama og bønnegrupper.
Blir det fysisk eller bare på web neste gang? Det ble
vist imponerende fleksibilitet og kreativitet, tross
usikkerheten. Men i noen grad har det preget arbeidet
med å rekruttere nye frivillige.  

"Soul Church"-gudstjenester to til tre ganger i
semesteret var planlagt som årets nysatsing for
familiene, i samarbeid med Sandnes Soul Children og
Salem. Vi har fortsatt tro på dette som et viktig
redskap, bl.a  for å involvere barn og unge i
planlegging og gjennomføring av gudstjenester.
Pandemien satte dette prosjektet på vent inntil videre.   



05 |  Årsmelding 2020

Det heter at Bymenigheten - Sandnes består av
cellegrupper, - små fellesskap for åndelig vekst (Opp),
gode forpliktende fellesskap (Inn) og utadrettet
engasjement (Ut). 

Vi konstaterer at det har vært en sakte, men sikker
nedgang i antall husgrupper for voksne over flere år.
Elleve grupper har fungert i større eller mindre grad
gjennom 2020, med anslagsvis 80 deltakere. 

Det er en styrke at noen av gruppene har et sterkt
vennskap og har vært sammen lenge. I noen grad er
det krevende å gi rom for nye. Flere har bak seg
frustrerende erfaringer med grupper som ble delt, for
så å miste flere medlemmer på veien. Dette er en
stående utfordring for en menighet som har som visjon
at smågruppene både skal "nå nye" og tilby gode
rammer å vokse innenfor som kristen. 

I 2020 startet en såkalt "huskirke" som har hatt som
målsetting å være åpen for nyankomne ganske
kontinuerlig. Dette er et spennende pilotprosjekt som
vi håper kan inspirere gruppetenkningen generelt.   

Det er tidlig å si hvor mye pandemien har preget
fellesskapet i smågruppene på lang sikt. Det generelle
inntrykket er at fellesskapet, enten fysisk eller digitalt,
har vært helt avgjørende for mange i menigheten dette
året. Andre tok lengre pauser, og hadde bare sporadisk
kontakt med hverandre. Slik sett kan de spesielle
omstendighetene også ha åpenbart noe av vår
sårbarhet som menighet. 

Vi lengter etter at alle skal kjenne at de hører til, at
de tar plass, at de er savnet når de ikke kommer, og
at de vet at noen andre trenger at de er der for dem.

Hva skal til for at flere opplever dette i større grad
fremover?  



Nettverksbasert menighetsutvikling handler om  å
bygge nettverk som har et utadrettet fokus, skape
møteplasser med ufrelste mennesker og inkludere dem
i våre fellesskap. Nettverk er mye mer enn det som kan
registreres i en årsmelding som "organiserte
aktiviteter". 

Nettverk er der vi treffer nye mennesker - i
hverdagen, på skole, jobb, hjemme, på trening osv. Å
delta i organisert menighetsliv bør ikke oppta så mye
plass at det ikke er tid og rom til å være der folk er når
de ikke går i en menighet. 

I skjæringspunktet hjem/samfunn/menighet, trenger
vi samtidig noen tydelige møteplasser der menigheten
er synlig uten å "invadere".  

Eksempler på slikt nettverksarbeid i 2020: 

5-6 av menighetens folk har vært blant de aktive i
Internasjonal café på Bådeog når den kunne holde
åpent. Dette er et samarbeid mellom KIA og flere
menigheter i Sandnes.  (Bildet til høyre). 
  
 
Ensomhet og relativ fattigdom er blitt tydeligere
gjennom pandemien. Vi har bidratt med frivillige til 
 "Hjerte for Sandnes" sin matutkjøring og også vært
tilgjengelig for telefonsamtaler.  

Vidar M. Bakke og Egil Rise begynte med regelmessige
innslag på radiokanalen pTro. Kanalen når over tretten
tusen lyttere daglig.

Herreavdelingen måtte ta pause deler av året, men
rakk å ha ekskursjoner til Bakehuset og Kjosavik, samt
temakveld hos Bård. 
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PTRO-PRESTEN OG SAMLIVSSKULEN

HJERTE FOR SANDNES 

INTERNASJONAL CAFÉ

HERREAVDELINGEN



sales increase for the
first quarter of 2020
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1 711 413*  (1 674 449 i 2019)
 

266 000*  (130 000 i 2019)
 

*5% er blitt gitt videre til våre misjonsprosjekter til
støtte for forfulgte/diskriminerte kristne i Egypt
(gjennom Stefanusalliansen, Åpne Dører og NMS).
  
5% er overført til "Priska og Akvila-stipendet", et
bundet fond øremerket menighetsplantingsprosjekter i
Norge. I 2020 mottok Sendt Norge (tidligere DAWN
Norge)  50 000 kr fra stipendet. Dette er et
tverrkirkelig nettverk som stimulerer til
menighetsplanting i Norge med en visjon om å bidra til
planting av 400 livskraftige menigheter innen 2025. I
2020 bidro Bymenighetens stipend bl.a. til en
lederkonferanse og til å realisere en ny nasjonal
undersøkelse og rapport om hvor det bør satses på
menighetsplanting de neste årene. Denne rapporten
kan leses i sin helhet her:    

https://sendtnorge.no/wp-
content/uploads/2021/03/til-nettside-Sendt-
rapport-ENDELIG-8.3-2.pdf
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BMS har mange trofaste faste givere. Det er
«grunnmuren» i menighetens økonomi.
Oppgavene og utgiftene er mange. Vi vil stå
sammen om å satse på barn, ungdom og
menighetsutvikling.
Dette krever også i fremtiden økonomiske
gaver. Menigheten fikk i året som har gått
ekstragaver fra flere medlemmer. En stor
takk til alle givere! 

Vi ønsker oss flere faste givere! Givere som
er med og tar utfordringen med fast
månedlig beløp til BMS! Vi ønsker at alle
faste utgifter skal dekkes inn av fast
givertjeneste! Blir du med?

Les mer her: https://www.bymenigheten-
sandnes.no/main/giverside.html

2.971.784 
 

2.916.430
 



 
https://www.bymenigheten-
sandnes.no/main/referat.php


