"at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et
deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet"

Bymenigheten - Sandnes
Årsmelding 2007

Deltagende fellesskap
Bymenigheten - Sandnes er basert på et deltagende fellesskap der vi trenger hverandre som
medarbeidere og vi har all grunn til å være takknemlige for alt det gode arbeidet som utføres
av de mange engasjerte frivillige.

Gudstjenester
Bymenigheten hadde 33 gudstjenester i 2007, 21 i Ganddal bydelshus, 10 i Sandnes
kulturhus, en i Sandvedparken og en på Lundheim Folkehøyskole.
I tillegg hadde menigheten søndag 21. oktober et prøveprosjekt kalt "Menighet uten bygg..."
der cellegruppene med stor kreativitet arrangerte gudstjenester rundt om i distriktet.
Det har i gjennomsnitt vært 299 personer på gudstjenestene, en oppgang fra 2006 (291).
Gjennomsnittlig nattverdbesøk var 217, en oppgang fra 2006 (170).
Det har vært 13 dåp, som i 2006.
Det har vært gjennomført evaluering etter alle gudstjenestene i 2007 av de som har vært
involvert i tjeneste den aktuelle søndagen.

Medlemmer
Menigheten har 289 registrerte medlemmer, 178 voksne og 111 barn.

Jungelgjenen (0-9 år)
Antall deltakere: 90 (barn som har vært minst to ganger i et semester). Antall grupper: 3.
Antall ledere: 19. Navn på hovedledere: Anne Marie Vik Røise og Reidun Aalstad. Antall
samlinger: 21
Glimt fra 2007: 6-års bok til førsteklassinger i august. 4-års bok i november. Fokus på å ta
vare på lederne i jungelgjengen gjennom gode ledersamlinger med fokus på sosialt og åndelig
fellesskap.
Viktigste begivenhet i året som gikk: Barnegudstjenesten i juni med et nytt konsept der både
barn og voksne gikk fra rom til rom og var aktive deltakere.

S-Klubben
Antall deltakere: 10 - 20. Antall ledere: 6. Navn på hovedleder: Frode Idsø fram til november,
Sølvi Idsø Thorsen fra november. Antall samlinger: 17
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Om 2007: Jevn deltakelse. Fast kjerne med noen nye av og til. Positive og gode ledere.
Viktigste begivenhet i året som gikk: Økning i antall ledere fra 3 til 6. Tok i bruk Willow
Creek opplegg - nytting å ha noe å gå ut fra.

Heilt Konge Show
Antall deltakere: 180. Antall ledere: 2 hovedledere, 2 dekor, 1 band og 1 teknisk leder
(prosjektor). Navn på hovedledere: Ann Sigrun Eikrem Vignes og Ingrid Halvorsen Heskje.
Antall samlinger: 8 (9)
Om 2007: Barna kommer til showet med store forventninger. Mye respons fra foreldre som
opplever "Helt konge show" berikende for egen del, og på barnas vegne. Lederutvikling
gjennom lovsangsteam bestående av fire 11- og 12-åringer. Barn og unge har også deltatt i
produksjon av drama og film.
Hvert enkelt show oppleves som en viktig begivenhet. Showet treffer målgruppa godt, og det
kommer kirkefremmede. "Helt konge-show" er en arena der det er lett å invitere med seg
kirkefremmede.

Torsdagsklubben
Antall deltakere: 29. Antall ledere: 5. Navn på hovedleder: Monica Tengesdal Straume fram
til sommeren, André Skjærpe etter sommeren. Antall samlinger: 36.
Om 2007: I snitt 25 barn hver gang. En stabil kjerne med noen som detter innom. Tydelig
forkynnelse. Gode og trygge voksne. Positivt miljø. Spennende aktiviteter.
Viktigste begivenhet i året som gikk: Weekend til Alsvik.

GNIST - Bymenighetens barnekor
Antall deltakere: 19, antall ledere: 5. Hovedleder: Rune Røise. Samles annenhver torsdag.
Om 2007: Fokus på å skape trygge, selvsikre unger som kan være stolte av hva de gjør, hvem
de er og hva de tror på, slik at de er "hele" sammen med venner/skolekamerater og kanskje
kan være med å gjøre en forskjell. Også få med noen i koret (som igjen har foreldre som kan
bli med).
Viktige begivenheter i året som gikk: Mange (15 stk) deltok på korseminar med sanggruppa
"Seven" på Fredheim Arena i mai 2007. Deltok sammen med andre barnekor med Bjarte
Leithaug i kulturhuset i Sandnes juni 2007.

Tigerklubben
Tigerklubben samler barn fra 1. til 4. klasse til grupper rundt i hjemmene slik at barna i
menigheten skal bli bedre kjent med hverandre og bygge relasjoner.
Det er fire tigerklubber i menigheten, to for jenter og to for gutter.
Totalt antall deltakere: ca 34.
De samles første fredag i måneden. Har i 2007 hatt ca 10 samlinger.
Ledere: foreldrene i det hjemmet der samlingen foregår.
Koordinatorer for de forskjellige gruppene er: Anne Siv Idsø, Hilde Osmundnes, Elisabeth
Edland og Monica Straume.
Opplegg: mat, lek og samling med opplesing og samtale.
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Konfirmanter
12 konfirmanter som startet høsten 2006 ble konfirmert 13. mai 2007 i Sandnes Kulturhus.
Det var ikke konfirmanter 2007 - 2008.

Oasen
Antall deltakere: 30 - 60. Antall grupper: 3. Antall ledere: 8. Navn på hovedleder: André
Skjærpe. Antall samlinger: 38.
Om 2007: Bevisst og engasjert ungdom som vil noe for Oasen. Spennende møter med klar og
utfordrende forkynnelse. Noen nye kommet til, noe gamle vokst ut.
Viktigste begivenhet i året som gikk: United Celebration med 500 ungdommer samlet i Gand
kirke. Oasen-folkene deltok på ulike områder på årets store kristne happening i Sandnes. Et
samarbeid mellom 10 menigheter og forsamlinger i Sandnes.

Forbønnstjenesten
Antall deltakere: 9. Navn på hovedleder: Merete Solgård. Antall samlinger: 4
Litt om 2007: Hadde en samling i høst sammen med ”Lytte til Gud”-gruppen. Det er ikke så
mange som benytter muligheten til å komme frem til forbønn etter gudstjenestene.
Hver søndag med forbønn er viktig, men vi opplever det spesielt sterkt når det er forbønn i
gudstjenesten, etter talen. Vi ser at da er det flere som søker forbønn.

Grupper
Det var 23 cellegrupper i Bymenigheten - Sandnes i 2007, samme som i 2006. Antall
medlemmer i gruppene var ca 185 personer.
Det er avholdt 8 ledersamlinger (lederweekender inkludert). I tillegg er det gjennomført
samtale med alle cellegruppelederne.
Ved utgangen av året var det 5 celleleder-mentorer.

Frivillige
Det er med takknemlighet vi ser den store skare av frivillige som er engasjert i menighetens
mange tjenester.
Der har i 2007 vært 7 tjenesteledersamlinger og 5 gruppesamtaler for tjenesteledere. Fokus på
våren var på å være leder, lederidentitet og lederutvikling for tjenestegruppene. Høsten
fokuserte mer på perspektivet utover gruppen og menighetslivet.
2 av tjenesteledersamlingene var sammen med barnelederne og flere fra tjenestegruppene der
tjenestelederne var ressursgruppe sammen med prestene i planleggingen foran hvert semester
omkring hoved-temaserier på bydelshus og kulturhus.
I tillegg har de fleste tjenestegruppene egne samlinger, for eksempel har barnelederne hatt 11
samlinger, musikklederne 3 samlinger, det samme gjelder dekor, lyd, forbønn, osv.
I oktober arrangerte stab og menighetsråd fest for de frivillige i menigheten.

Menighetskurs
I februar ble menighetskurset "Vi bygger menighet" avholdt over to kvelder. Dette er
grunnkurset for alle i Bymenigheten. Ca. 25 personer deltok.
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Ansatte
Gøran Byberg og André Skjærpe har vært ansatt i 100% stilling hele 2007. Morgan Fjelde ble
ansatt som hovedprest i 100% stilling fra 1. mars 2007.

Økonomi
Totalt offer på gudstjenestene var kr. 235.600,- en nedgang fra 2006 (244.000).
Givertjenesten økte fra 1,02 mill i 2006 til 1,5 mill i 2007. Budsjettet for givertjenesten for
2007 var 1,6 mill.
Regnskapet for 2007 viste et underskudd på 204 214,-. Det ble budsjettert med et underskudd
på 124 000,Underskuddet skyldes hovedsakelig mindre givertjeneste enn budsjettert.

Misjon
10% av gaver, offer og givertjeneste gis videre - fordelt med halvparten til ytremisjon og
halvparten til menighetsbyggende arbeid i Norge. Prosjekt som har fått støtte er menigheten
sine to ytremisjonsprosjekt: NMS sitt arbeid på Madagaskar og Normisjonen sitt arbeid i
Aserbadjan, samt avtale om faste bidrag til DAWN arbeidet.

Misjonsutvalg
Vinteren 2007 ble det i tråd med menighetens visjon om 'et deltagende fellesskap' opprettet et
misjonsutvalg som har som visjon "Å skape et bredt, brennende og deltagende engasjement i
menigheten for ytremisjon". De skal sette fokus på ytremisjon gjennom informasjon og
inspirasjon for barn, ungdom og voksne i menigheten og i gudstjeneste-sammenheng. De skal
også velge Bymenigheten - Sandnes sine misjonsprosjekt og fordele offer til ytremisjon.

Den "usynlige" menigheten
Menighetens internettsider har i løpet av 2007 hatt ca. 25.000 besøkende. Det er ca. 460
besøkende pr. uke. Det er lastet ned 73.600 prekener fra sidene våre i 2007. Det er ca. 1400
prekener pr. uke.

Menighetsrådet
Menighetsrådet har i 2007 bestått av Tor Flugsrud, Trond Straume (vår representant i Sandnes
kirkelige fellesråd), Runar Thorsen, Gunnar Tveit (økonomiansvarlig), Ragnhild Øvrebø
(nestleder), Ove Eldøy (leder) og Morgan Fjelde (hovedprest/daglig leder).
Vararepresentanter er Bente Rolfsnes, Jan Frøysland, Mari Berge Folde og Ole Arild
Osmundnes.
Menighetsrådet har hatt 11 møter pluss to weekendsamlinger med cellelederne i januar og
august.
Arbeidsutvalg
Ut fra et ønske om at menighetsrådet skal få mer tid til å arbeide langsiktig og forsøke å tegne
et bilde av hvordan menigheten ser ut i framtiden, vedtok menighetrådet i november å
opprette et arbeidsutvalg som skal ta seg av saker av forretningsmessig karakter. Utvalget
består av Morgan Fjelde, Ove Eldøy og Ragnhild Øvrebø. Utvalget forbereder også sakene til
menighetsrådsmøtene og møtes fast i forkant av menighetsrådsmøtene.
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Konklusjon
Menighetens visjon har en målsetning om at nye mennesker skal komme til tro, og at hver
enkelt aktivt lever ut denne troen. Det er med uro vi registrerer at det er vanskelig å finne
mennesker som er kommet til tro i løpet av året. Vi har også gjennomført en undersøkelse i
Naturlig Menighetsutvikling som viser at engasjert trosliv er minimumsfaktoren i menigheten.
Derfor håper vi at den prosess menigheten nå er i - gjennom styrking av troslivet til den
enkelte, vil gi oss andre tall å feire for det neste året.
Samtidig er det gledelig med alle som er engasjert i Bymenigheten - Sandnes, og gjennom
ulikt arbeid og med stor vilje ofrer både tid og penger for at Bymenigheten skal lykkes med
sitt oppdrag. Derfor er det med store forventninger vi går framtiden i møte.
Håpet er at barn, unge og voksne skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltakende
fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet!
Menighetsrådet, Sandnes, 1. april, 2008.
Ove Eldøy, leder
Vedlegg: Årsmeldinger fra tjenestegruppene, med deres mål for 2008.
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
Årsmelding for: Jungelgjengen (0-9år)
90(barn som har vært
minst to ganger i et
semester)

Forandring fra 2006:

Antall grupper:

3

Forandring fra 2006:

Antall ledere:

19

Forandring fra 2006:

Antall deltakere:

Navn på hovedleder:
Antall samlinger:

21

Forandring fra 2006:
Forandring fra 2006:

Økonomi - inntekter:

Forandring fra 2006:

Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Mål for 2008:

24

Anne Marie Vik Røise og Reidun Aalstad

Økonomi - utgifter:

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:

<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten

Vi har ikke eget regnskap.

Barnegudstjenesten i juni med et nytt konsept der både barn og voksne
gikk fra rom til rom og var aktive deltakere.
At alle lederne har lyst til å fortsette i tjenesten!
At barna koser seg og har det gøy på jungelgjengen, har venner der og
blir kjent med Jesus.

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Ledersamlinger hver måned som gir lederne noe sosialt og åndelig, og
der de samtidig får tid til å planlegge sammen. Hjelpe de med praktiske
ting og vise at vi setter pris på arbeidet de gjør. Dermed gir de sitt beste
videre til barna på Jungelgjengen!!
Vi satser på smågrupper spesielt for de minste med lek og navnelæring.

Fortell litt om 2007:
(stikkord: nye kommet til
tro, deltakende
fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)

6-års bok til førsteklassinger i august, egen samling, forbønn av prest.
4-års bok en gang i året, i november.
Barnegudstjeneste en gang i året.
Vi ville ta ekstra vare på lederne i jungelgjengen med gode
ledersamlinger med fokus på sosialt og åndelig fellesskap.
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten

Årsmelding for: Oasen
30-60

Forandring fra 2006:

40-70

Antall grupper:

3

Forandring fra 2006:

3

Antall ledere:

8

Forandring fra 2006:

7

Forandring fra 2006:

35

Økonomi - utgifter:

Usikker, ekstern kasserer Forandring fra 2006:

?

Økonomi - inntekter:

Usikker, ekstern kasserer Forandring fra 2006:

?

Antall deltakere:

Navn på hovedleder:
Antall samlinger:

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Mål for 2008:

André Skjærpe
38

Økonomien i Oasen, føres av frivillig. Thomas Mulielid (1-åring
Ebeneser) har innkjøp nå. Dette føres over på meg når han slutter til
sommeren.
United Celebration. Oasen-folkene deltok på ulike områder på årets
happening i Sandnes. 500 stk samlet i Gand kirke. Et samarbeid mellom
10 menigheter og forsamlinger i Sandnes
Styrke fellesskapet. Øke deltakelsen. Disippelgjøring og ledertrening.
Endre hovedfokus, fra Oasen på fredager til Oasens cellegrupper.

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Økt fokus på fellesskap. Direkte oppfordring og utfording til
enkeltpersoner om å delta. Fortsette ledertreningen med styret, og i
cellegruppene.

Bevisst og engasjert ungdom som vil noe for Oasen. Spennende møter
(stikkord: nye kommet til med klar og utfordrende forkynnelse. Noen nye kommet til, noe gamle
tro, deltakende vokst ut.
Fortell litt om 2007:

fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten

Årsmelding for: S-Klubben
10-20

Forandring fra 2006:

?

Antall grupper:

1

Forandring fra 2006:

3

Antall ledere:

6

Forandring fra 2006:

2

Antall deltakere:

Navn på hovedleder:
Antall samlinger:
Økonomi - utgifter:
Økonomi - inntekter:
Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Mål for 2008:

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Frode Idsø, Sølvi Idsø Thorsen tok over i november
17

Forandring fra 2006:

8 (høst -06)

4000,-

Forandring fra 2006:

?

0,-

Forandring fra 2006:

0,-

Dette er et ca beløp. Inghild hadde ingen oppføring på S-klubben. Men
det er betaling for opplegg og en boomblaster.
Økning i antall ledere. fra 3 til 6
Tok i bruk Willow Creek opplegg – nytting å ha noe å gå ut fra

Fortsette å ha gode samlinger med fysisk aktivitet og gode andakter

Bruk av opplegg fra Willow Creek og ledersamlinger

Jevn deltakelse. Fast kjerne med noen nye av og til. Positive og gode
(stikkord: nye kommet til ledere.
Fortell litt om 2007:

tro, deltakende
fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
Årsmelding for: Helt Konge show
180

Antall deltakere:
Antall grupper:

Forandring fra 2006:

<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten
En liten økning

Forandring fra 2006:

2 hovedledere

Antall ledere:

Forandring fra 2006:

1 ekstra på dekor

2 dekor
1 band

Idegruppe på
filmregi

1 teknisk leder
(prosjektor)
Navn på hovedleder:

Ann Sigrun Eikrem Vignes, Ingrid Halvorsen Heskje
8 (9)

Forandring fra 2006:

Likt

Ca 10 000 i halvåret

Forandring fra 2006:

Likt

Ingen inntekter

Forandring fra 2006:

Likt

Antall samlinger:
Økonomi - utgifter:
Økonomi - inntekter:
Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:

Vi har fått ca 15 000 til rådighet hvert halvår. Diss brukes i hovedsak til å
dekorere scenen, og til filmproduksjon. Dette mener vi er en viktig
prioritering, i og med at vi legger stor vekt på den visuelle
presentasjonen.
Høsten 2007 og våren 2008 kjører vi samme serie, og har dermed
mindre utgifter til dekor. Tidligere har vi hatt en ny serie hvert halvår.

Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Mål for 2008:

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Vi opplever hvert enkelt show som en viktig begivenhet. Både for oss, og
for alle barn og voksne som kommer. Vi opplever at showet treffer
målgruppa godt, og vi ser at kirkefremmede også tar turen.
•

Hovedmålet vårt er å overta den store salen i kulturhuset, og
gjøre showet til en feiring for hele familien.

•

Ellers har vi hele tiden som mål og utvikle undervsiningen vår,
og gjøre den mer poengtert/fokusert.

•

Vi opplever at vi lyktes godt med dette høsten 2007, og fortsetter
å jobbe med dette framover.

Vi håper at familiearbeidet i menigheten vil få et løft i årene som
kommer, og at dette kan være en del av denne strategien. Slik det er nå,
er det få arenaer der hele menigheten (barn/voksne/eldre) feirer en hel
gudstjeneste sammen. Vi tror på at slike felles opplevelser vil styrke
felleskapet i menigheten og i den enkelte familie. Og vi tror at
menigheten på denne måten kan være med å hjelpe foreldre til å gi
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barne sine en kristen oppdragelse/opplæring. For å nå dette siste målet
mener vi at det er viktig at foreldre og barn har hørt og opplevd
undervisning sammen.
Fortell litt om 2007:

•

Vi opplever at barna kommer til showet med store forventninger.

(stikkord: nye kommet til
tro, deltakende
fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)

•

Vi får mye respons fra foreldre som opplever Helt konge show
berikende (både for egen del, og på barnas vegne)

•

Vi tror på at barn og unge kan vokse i troen ved å møte kreativ
og relevant undervisning.

•

Når det gjelder lederutvikling har vi lovsangsteam bestående av
4 11-og 12-åringer. Vi har også barn og unge som deltar i
produksjon av drama/film.

•

Vi opplever og ser at Helt konge-show er en arena der det er lett
å invitere med seg kirkefremmede.
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
Årsmelding for: Torsdagsklubben

<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten

Antall deltakere:

29

Forandring fra 2006:

20

Antall grupper:

0

Forandring fra 2006:

0

Antall ledere:

5

Forandring fra 2006:

5

Navn på hovedleder:
Antall samlinger:
Økonomi - utgifter:
Økonomi - inntekter:

Monica Tengesdal Straume og André Skjærpe
36

Forandring fra 2006:

35

15728,46

Forandring fra 2006:

Samme

4900,- medl.avgift

Forandring fra 2006:

Samme

6947,- gaver
Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Mål for 2008:

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Weekend til Alsvik.

Fortsette å ha spennende torsdagssamlinger. Ønsker mer sang.

Fortsette å være synlige og tydelige voksne. Utfordre nye voksne til å
være med. Engasjere ungene på torsdagklubben til å være med å spille
og synge.

I snitt 25 unger hver gang. En stabil kjerne med noen som detter innom.
(stikkord: nye kommet til Tydelig forkynnelse. Gode og trygge voksne. Positivt miljø. Spennende
tro, deltakende aktiviteter.
Fortell litt om 2007:

fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten

Årsmelding for: Gnist –

Bymenighetens barnekor

Antall deltakere:

19 stk

15 stk

Forandring fra 2006:

(Pr.mars 2008 er vi 23
stk)
Antall grupper:

Forandring fra 2006:

5

Forandring fra 2006:

Ingen forandring

Annenhver torsdag

Forandring fra 2006:

Ingen forandring

7000 kr (utstyr)

Forandring fra 2006:

500kr (mat/kos)

Forandring fra 2006:

500kr fra
menigheten

Antall ledere:
Navn på hovedleder:
Antall samlinger:
Økonomi - utgifter:

Rune Røise

1200kr (noter/musikk)
2000 (mat/kos)
Økonomi - inntekter:

Støtte fra menigheten:
2000kr
Støtte fra musikkrådet:
7000kr

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Detter er ca tall. Siden vi ikke har eget budsjett har jeg ikke oversikt over
eksakt hvor mye som er brukt av småbeløp som menigheten dekker
fortløpende.
Mange (15 stk) deltok på korseminar med sanggruppa Seven på
Fredheim Arena mai 2007.
Deltok sammen med andre barnekor med Bjarte Leithaug i kulturhuset i
Sandnes juni 2007.

Mål for 2008:

Synge mer offentlig.
Få flere ”medlemmer” i koret; (30stk til sammen).
At koret skal delta/arrangere en større opptreden/”konsert”.

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Få flere forespørsler om synging fra menigheten. Mer offensiv i egen
promotering/forespørsler om å få lov å opptre.
Intern vervekampanje i menighet og kor, venner/naboer.
Flere møter med lederne i aktiviteten og bedre planlegging i
ledelsesgruppa.
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Fokus på å skape trygge, selvsikre unger som kan være stolte av hva de
(stikkord: nye kommet til gjør og hvem de er. Hva de tror på slik at de sammen med
tro, deltakende venner/skolekamerater er hele seg og kanskje kan være med på å gjøre
fellesskap, vokse i tro, en forskjell, få med noen i koret (som igjen har foreldre som kan bli med).
Fortell litt om 2007:

lederutvikling)
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Årsmelding 2007 for Bymenigheten
Årsmelding for: Tigerklubb, 1.kl - gutter
Antall deltakere:

8

Antall grupper:
Antall ledere:
Navn på hovedleder:
Antall samlinger:

Forandring fra 2006:

Forandring fra 2006:

Alle foreldrene

Forandring fra 2006:

Anne Siv Idsøe (koordinering)
1. fredag i mnd., ca 10
samlinger

Forandring fra 2006:

Økonomi - utgifter:

Forandring fra 2006:

Økonomi - inntekter:

Forandring fra 2006:

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Mål for 2008:

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Fortell litt om 2007:
(stikkord: nye kommet til
tro, deltakende
fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)
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<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten
1. klassinger har
kommet til, 2 andre
klassinger har sluttet

Årsmelding 2007 for Bymenigheten
Årsmelding for: Førbønnstjenesten
Antall deltakere:

9

Forandring fra 2006:

Antall grupper:

1

Forandring fra 2006:

Antall ledere:

1

Forandring fra 2006:

Navn på hovedleder:

<= fyll ut navnet på
tjenesten/aktiviteten
10

Merete Solgård

Antall samlinger:

4

Forandring fra 2006:

2

Økonomi - utgifter:

-

Forandring fra 2006:

-

Økonomi - inntekter:

-

Forandring fra 2006:

-

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste begivenhet i
året som gikk:

Hver søndag med forbønn er viktig, men vi opplever det spesielt sterkt
når det er forbønn i gudstjenesten , etter talen.
Vi ser at da er det flere som søker forbønn.

Mål for 2008:

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

Fortell litt om 2007:
(stikkord: nye kommet til
tro, deltakende
fellesskap, vokse i tro,
lederutvikling)

-

at mennesker får et møte med Jesus og blir berørt av ham gjennom
forbønnen.

-

At den enkelte av forbederene lever nær Jesus og vokser i tro og
kjærlighet.

Ved at vi ”lever i” Guds Ord, bønnen og fellesskapet.

Vi har hatt ei samling i høst sammen med ”Lytte til Gud” –gruppen.
Det er ikke mange som benytter muligheten til å komme frem til forbønn
etter gudstjenestene.
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