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HILSEN FRA MENIGHETSRÅDET
"Det føles som om hele året bare er innhyllet i tåke",
sa den ene av oss da vi skulle forsøke å oppsummere
2021. "Ja, skriv det!", sa den andre. Det vi i 2020 trodde
var forbigående unntakstider med pandemi, skulle
også sette sitt preg på 2021. I perioder nærmet vi oss
en slags normalitet, særlig i perioden oktober til
midten av november. Da skulle vi ta igjen det tapte.
Møtes, gjenoppdage hverandre, planlegge framover. Så
kom tåka på nytt.  

Bildene i denne årsmeldingen forteller likevel også en
annen historie. Kanskje ikke om store antall og fulle
hus. Men om barn, ungdom og voksne som har vært
samlet i Jesu navn på ulike steder i Bymenighetens
regi. Vi har vært kirke! Bildene viser hellige øyeblikk og
viktige møtepunkt i tåka, eller da det var opplett.
Bildene i denne årsmeldinga sier kanskje mer enn
ordene og tallene. 

Forsidebildet er fra friluftsgudstjenesten på Horve før
sommerferien. Utendørsområdet på Horve benyttet vi
flere ganger i vårsemesteret for etterlengtet
generasjonsfellesskap. På høsten forsøkte vi
tilsvarende på Gramstad.  Junidagen på Horve ble det
samlet inn 30 000 til Stefanusbarna i Egypt på vår
amerikanske auksjon med egen vri, midt i en tid da vi
så røde tall på givertjenesten til eget arbeid. En
velsignelse å løfte blikket!  
 
Bildet på baksiden viser 2021-konfirmanter på
forsinket, men svært vellykket leir i Mandal. "Oberst
Thingnæs" sendte kompaniet ut i skauen med kart og
kompass til en uforglemmelig dag!  

"Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han
er nær!" Jesaja 55,6

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 
70% (inkl. 20% Salem)
Kjell Martin Raknes - ulønnet. adm.medarbeider -
20% t.o.m. juli 2021
Kari Berge - ulønnet adm.medarbeider - 20% f.o.m.
juli 2021
Per Egeland - ulønnet adm.medarbeider ca 10%
Atle Bednarz - praksisstudent HLT vår 2021 /
"altmuligmann"  høst 2021 
Kaja Eide Bakke -renholdsarbeider 5%  

MENIGHETSRÅDET I 2021

MENIGHETSSTABEN I 2021

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 2021 hatt 11 møter. Noen av
møtene ble gjennomført digitalt pga. pandemien.

Saker som det har vært fokus på i flere omganger
gjennom året, foruten løpende håndtering av
koronasituasjonen: Lederrekruttering og deltagende
fellesskap generelt og støtte i barne- og
ungdomsarbeidet spesielt, Bymenighetens økonomi,
muligheter for fundraising og i den forbindelse
sonderinger med hensyn til økt diakonalt engasjement
i byen, gjennomgang og kvalitetssikring av beredskaps-
og varslingsrutiner, samtaler med Salem Ganddal om
dagens samarbeid om barn og unge og muligheter for
framtiden, Agenda 1 og strategi for de neste år med
fokus på fire områder: 
1) Å være storfamilie, 2) småfellesskap i alle ledd, 
3) bønn og erfaringer med Gud, 4) bærebjelker
(ledelses-struktur og givertjeneste).



BARN OG UNGE
I vår strategi brukes begrepet "storfamilie". Vi vet at
det stadig må forklares. Vår storfamilie omfatter i dag
mennesker i alle slags livsfaser, også mange som lever
alene eller par med utflyttede barn. Som menighet er
vi uansett en storfamilie. Opplevelsen av å være
inkludert og del av denne familien vil være forskjellig.
Pandemien har vist vår sårbarhet.  Det har ikke minst
våre barn og unge opplevd. 

Vi har merket en påtagelig "digital trøtthet", særlig
blant barn, unge og småbarnsforeldre. Vi forsøkte å
gjennomføre digitale gudstjenester for alle og diverse
tiltak på nett utenom, når fysiske alternativer var
utelukket. Det var mer krevende i 2021 enn det første
pandemiåret. 

Bildene til høyre viser likevel gyldne øyeblikk. 

Øyeblikket da vi endelig kunne ha dansende barn på
scenen i gudstjenesten. Da tidvis Dig Junior og Dig
kunne gjennomføres på fredager (i samarbeid med
Salem). Det mest gledelige her har vært at det
langsiktige arbeidet med å utvikle ungdomsledere gir
resultater! Et stort team av ungdommer er fantastiske
forbilder for 10-13-åringene. Og takk til
nærværsvoksne fra menigheten og de mange som
stiller opp med mat på kveldene! 

Så går det an å ha julebord for konfirmanter også i juni!
Og da vi måtte avlyse Danmarksturer for
konfirmantene, ble Hald i Mandal redningen for de
som ble konfirmert på sensommeren, mens det nye
konfirmantkullet hadde en fantastisk startuke på
Furutangen i august. Det finnes alltid løsninger! 

Vi gleder oss også over at dette årets konfirmanter
(2021/2022) følges godt opp i smågrupper.

En særlig takk til Raymond og Ulla for den kreative
digitale julekalenderen i desember!  
.
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GUDSTJENESTER OG
STORFELLESSKAP 
Avstandskrav og begrenset antall på gudstjenester
gjaldt gjennom det meste av 2021. I en periode var vi
også tilbake til bare å ha digitale gudstjenester med et
fåtall til stede i salen. Barna måtte for det meste gå
direkte til eget opplegg. 

For å gi mulighet for større interaksjon på tvers, 
 utenom gudstjenester og cellegrupper, gjennomførte
vi "Kaffedrøs på Zoom" for voksne flere
søndagskvelder gjennom vinteren og våren. 

Også i 2021 har vi hatt temaserier for gudstjenester og
cellegrupper. På våren med henholdsvis
Åpenbaringsboken og serien "Fra ord til handling". På
høsten med første sesong av filmserien "The Chosen" 
 som har vært en integrert del av gudstjenestene og en
ressurs i cellegruppene. "The Chosen" er en fantastisk
bibelserie som egner seg både for eldre barn,
ungdommer og voksne. 

Vi har før nevnt storfamiliesamlinger på Horve og på
Gramstad med grilling og noen ganger nattverd, som
et alternativ på enkelte søndager da det ikke var
gudstjeneste. 

Tjenestegruppene med tilknytning til gudstjenestene
har levd med mye "rykk og napp", men vist stor
fleksibilitet. Mediateamet har gjort et stortstilt arbeid
med å kvalitetssikre og videreutvikle vår tekniske
formidling. Vi har stabile og gode lovsangsteam,
koordinatorer og medarbeidere i ulike funksjoner.
Barnelederne er fortsatt for få, men det er et veldig
godt team som tar ansvar for hverandre og har
spennende planer framover! 

Takk til bønnegruppene på Bønnesenteret og Sigbjørn
Hjorthaug som tok initiativ til å starte opp igjen med  
 "Kvelder i Guds nærvær"! 
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CELLEGRUPPER OG
SMÅFELLESSKAP 
I den oppdaterte strategiplanen for Bymenigheten
står følgende: 

"Vi vil arbeide for at alle aldersgrupper i menigheten
skal være i et livsnært småfelleskap som lever OPP, INN,
UT.  Vi ønsker at disse gruppene skal ha en sunn
balanse mellom støtte og utfordring som gir vekst. Vi
ønsker flere barn og unge i smågrupper. 

Hva vet vi?
Småfelleskapet er en viktig arena for deltagende
felleskap der en kan bruke sine gaver og vokse i sitt
personlige trosliv. For at nye mennesker skal komme til
tro er det lille felleskapet en god arena til å stille
spørsmål om tro. Smågrupper er også en god måte å
overlevere troen til de neste generasjonene på. Det
ligger i menighetens DNA at vi ikke HAR småfelleskap,
men BESTÅR av småfelleskap. Derfor er dette en viktig
satsing." 

Tiden med pandemi har både vist viktigheten av
småfellesskap og hvor sårbare mange av dem også er. 
 Bildene til høyre viser bilder av cellegrupper som
"evakuerte" til Bønnesenteret og Loftet for å kunne
gjennomføre fysiske samlinger i henhold til
smittevernregler. 

Ved utgangen av 2021 var det 11 grupper for voksne og
to for tweens/ungdom foruten konfirmantgrupper. En
god del Tweens er også med i konseptet "Gjeng" som
har tilknytning til flere menigheter. 

Ut fra Agenda 1-utvalget ble det nedsatt en gruppe 
 mot slutten av året som er i gang med å kartlegge
aktive i menigheten som ikke er med i grupper, og
hvilke behov vi ser for endring og fornyelse. Dette
arbeidet fortsetter i 2022.  
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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 2021: 

En prosjektgruppe bestående av tre nyankomne i
menigheten, Atle Bednarz, Liv Nesse Amundsen og
etterhvert Linda Austnes, dro høsten 2021 i gang det
nye konseptet TimeOut Tirsdag på Bønnesenteret,
sammen med Vidar prest.  "Et rom for fordypning,
åpne spørsmål og samtale om aktuelle temaer i
skjæringspunktet tro, menneske og samfunn." Det var
spennende å se både kjente og ukjente fjes på disse
samlingene i høst.   

Syriske Said Sharro og hans familie har vært tilknyttet
vår menighet i flere år, selv om de har  annen religiøs
bakgrunn. Da Saids bror døde uventet i høst, ble flere
av oss i menigheten trukket inn i deres store syrisk-
kurdiske nettverk, både gjennom begravelsen og
oppfølgingen etterpå. Det har gitt oss nye relasjoner
og mange spennende samtaler. 

Vi har fortsatt å videreutvikle samarbeidet med pTro
om podkast-sendinger. Tilbakemeldinger og høye
lyttertall viser at vi når bredt ut i hele landet.  
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SYRISK BEGRAVELSE OG SØRGETID

TIMEOUT TIRSDAG

NETTVERK

PTRO OG PODKAST



60%
sales increase for the 
first quarter of 2020
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1 733 900   (1 711 413 i 2020)
 

GIVERTJENESTE/OFFER I 2021 

SPONSORER OG STØRRE ENKELTGAVER I 2021

I tillegg til sponsorgavene som går inn i årlig drift,
har vi mottatt en ekstraordinær gave på 300 000
kr. Dette beløpet er satt inn på et nyopprettet
utviklingsfond. Tanken er at pengene skal benyttes
over flere år, og rettes mot utadrettede prosjekter 
 i menighetens regi som det er vanskelig å skaffe
midler til gjennom vanlige driftsmidler, eksempelvis
sosiale/diakonale prosjekter, ledertrening for
ungdom, digitalt utstyr til formidling etc. Noe av
fondet  ble disponert i 2021 for oppgradering av
teknisk utstyr. 
5% av all givertjeneste og sponsorgaver er avsatt til
våre misjonsprosjekter til støtte for
forfulgte/diskriminerte kristne i Egypt (gjennom
Stefanusalliansen, Åpne Dører og NMS).
5% av all givertjeneste og sponsorgaver er overført
til BMS-fondet. (Tidligere kalt
menighetsplantingskontoen eller "Priska og Akvila-
stipendet"). I 2021 mottok disse støtte:
Lagsbevegelsen i Rogaland og Zebr Centre for
Entrepreneurial Leadership (Hermund Haaland).
BMS-fondets oppdaterte formål: "Med «BMS-
fondet» ønsker ByMenigheten - Sandnes å være en
proaktiv støttespiller for misjon og
menighetsplanting både i og utenfor eget land.
Fondet vil prioritere bidrag til:
ledertrening for menighetsplantere og lederteam i en
oppstartsfase av en ny menighet eller et misjonalt
fellesskap
kristen gründer-/entrepenørvirksomhet som bidrar
til å bygge broer mellom kirke og samfunn
nye diakonale initiativ som ønsker å gjøre Jesu
nærvær synlig og konkret for mennesker i dag."

213 000   (266 000 i 2020)
 

RAUS MENIGHET 
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TANKER OM 
ØKONOMIEN: INNTEKTER:

UTGIFTER:

Bymenigheten - Sandnes har mange trofaste
faste givere. Det er «grunnmuren» i
menighetens økonomi. Vi er takknemlige for
at givertjenesten har holdt seg stabil også
gjennom krevende år for landet vårt. 

Våren 2021 slo Menighetsrådet likevel alarm:
Givertjenesten har over lang tid stått på
stedet hvil, mens kostnader ellers i
samfunnet har økt. Vi trengte en økning på
minst 20 000 kr månedlig for å ikke måtte si
opp ansatte. (Menigheten har 2,75 årsverk.)

Det ble startet  en givertjenesteaksjon før
sommeren. Den holdt fram også utover
høsten med informasjon og appeller.
Aksjonen ga godt resultat. Vi nådde nesten
målet i 2021, og håper å være der vi skal
være i løpet av 2022. 

Vi trenger likevel fortsatt å ha fokus på
økonomien som en viktig bærebjelke,
dersom vi skal ha ressurser til å være en
utrustende, raus  og utadrettet menighet.

Takk til alle som bidro i 2021 og takk til alle 
 som blir med oss videre for at nye
mennesker skal komme til tro på Jesus, bli
ført inn i et deltagende fellesskap der alle
vokser i tro og kjærlighet! 

2.861.464*
 

3.097.339 
 

(Fjorårstall: 2.971.784)

(Fjorårstall: 2.916.430

*Inntekter på kr 300.000 fra
ekstraordinær gave til utviklingsfond
er ikke medtatt i sum inntekter



LINK TIL
TIDLIGERE

ÅRSMELDINGER:

 

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

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

