ByMenigheten - Sandnes
Årsmelding 2008
B2012
Menigheten begynte året med å stoppe opp og tilbringe to måneder i bønn for veien videre
fram mot år 2012, derav B2012. Gjennom flere høringer og samlinger ble det til slutt
utarbeidet et eget dokument hvor vi prøver å stake ut kursen videre for menigheten (se
vedlegg).

Gudstjenester
Bymenigheten hadde 30 gudstjenester i 2008, mot 33 i 2007. 10 av gudstjenestene var med
nattverd. I tillegg til disse gudstjenestene forsøkte vi med gudstjenester arrangert av
cellegrupper. Mange cellegrupper tok utfordringen der de med stor kreativitet arrangerte
gudstjenestelignende samlinger rundt om i distriktet.
Det ble også arrangert en stor fellesgudstjeneste i Kulturhuset hvor 15 menigheter feiret
påske sammen.
Høsten ble det ble det som et forsøk gjennomført fire gudstjenester på Rogaland
Kultursenter.
Det har i gjennomsnitt vært 286 personer på gudstjenste, mot 299 i 2007.
Gjennomsnittlig nattverdbesøk var 193, mot 217 i 2007.
Det har vært 6 dåp.
I tillegg til evalueringen etter gudstjenestene med de som har vært engasjert, ble det i 2008
åpnet for å evaluere gudstjenestene direkte fra hjemmesidene våre på internett.
Det har vært gjennomført to "Minnes du sangen" arrangement i Sandnes Kulturhus med et
gjennomsnittsbesøk på 650 personer.

Medlemmer
Menigheten har 311 registrerte medlemmer, mot 289 i 2007.
Det er 195 voksne og 116 barn.

Grupper
Det var 22 cellegrupper i Bymenigheten - Sandnes i 2008, mot 23 i 2007.
Antall medlemmer i gruppene var 181.
Det er avholdt 8 ledersamlinger (lederweekender inkludert). Noen av disse
ledersamlingene var hjemme hos mentor.
Ved utgangen av året var det 4 celleleder-mentorer.
Det har vært gjort forsøk med en 50/50 gruppe.

Jungelgjenen (0-9 år)
Jungelgjengen er Bymenighetens barnearbeid under gudstjenestene der barna koser seg, får
venner, blir sett og blir bedre kjent med Jesus.

Jungelgjengen har i snitt vært ca 50 på hver gudstjeneste, fordelt på 3 ulike grupper.
Samtidig ser en at over 120 barn har vært to eller flere ganger på samlingene. Dette er en
økning fra 2007. Det var 24 samlinger i 2008.
I 2008 var det 16 ledere. Dette er en nedgang fra 2007 da det var 19 ledere (og fra 2006
med 24 ledere). Høsten 2008 var det derfor for få ledere og lederne på førskolegruppa
måtte løse dette med å ha tjeneste hver gudstjeneste.
Lederne i Jungelgjengen har hatt ledersamlinger hver måned, til planlegging og inspirasjon
og for sosialt og åndelig fellesskap.
Hovedledere er Reidun Aalstad og Anne Marie Vik Røise.

S-Klubben
S-klubben er tilbudet under siste del av gudstjenesten til "tweens" fra ca. 10 år og oppover,
på Ganddal skole.
Antall deltakere: snitt på ca 25. Antall ledere: 5.
Antall samlinger: 24
Hovedleder er Sølvi Idsø Thorsen.

ShowIt!
Under gudstjenestene på Kulturhuset var det et barneopplegg kalt "Heilt Konge". En
videreutvikling av dette rettet mot familiearbeid førte til at en startet opp et helt nytt
konsept kalt "Show It!". Oppstarten av dette var desember 2008 i Kulturhuset. Det deltok
470 stk på den første Show It! samlingen.
I forbindelse med familiekonseptet knyttet til Show It! startet Bymenigheten - Sandnes i
samarbeid med andre aktører, opp et eget foretak kalt Familieverkstedet .
Hovedledere for Show It! er Ingrid Halvorsen Heskje og Ann Sigrun Vignes.

Torsdagsklubben
Klubben er et tilbud til 5.- 7. klasse. De aller fleste av barna går i 5. eller 6. klasse på
Ganddal eller Sørbø skole. Noen ganske få kommer fra andre deler av kommunen.
Antall medlemmer pr. desember var 21.
Mer enn halvparten av våre medlemmer kommer fra familier som ikke går i
Bymenigheten.
Torsdagsklubben hadde 31 samlinger i kjelleren på Bydelshuset.
I snitt var det høsten 2008, 23 barn hver torsdag.
I august var Torsdagsklubben på leir til Alsvik. 25 barn var med på denne turen.
I oktober sa Bydelshuset opp leieavtalen med Torsdagsklubben fra nyttår. Dette resulterte i
starten på et dugnadsarbeid med oppussing av loftet over kontoret, som ble ferdig til første
samling i 2009.
Antall ledere: 5.
Hovedleder er Monica Tengesdal Straume.

GNIST
Barnekor fra 5 år. Øvelse annenhver torsdag på Menighetskontoret.
Antall deltakere: 17

Antall ledere: 5.
Hovedleder er Rune Røise.
Viktige begivenheter i året som gikk er sangopptredener i og utenfor menigheten. Kanskje
spesielt opptredenen i Skårlia menighet der det var ordentlig trøkk og barna sprudla
skikkelig.
Kjekt å se at vi har fått 4 medlemmer som ikke hører til menigheten fra før. Foreldre er
engasjerte og er med både på øvelse og når vi opptrer. Stabile barn både til å møte på
øvelse og på opptreden.

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 tre tigerklubber i menigheten, 1. - 3. klasse gutter, 1. og 2. klasse jenter og 3.og 4.
klasse jenter.
Totalt antall deltakere: ca 22.
De samles første fredag i måneden. Har i 2008 hatt ca 10 samlinger.
Samlingene ledes av foreldrene i det hjemmet der samlingen foregår.
Opplegget er mat, lek og samling med opplesing og samtale.
Koordinatorer for gruppene er Anders Lauvaas, Elsa Rise og Hilde Osmundnes.

Konfirmanter
Det var ikke konfirmanter høsten 2007 - våren 2008.
Høsten 2008 startet det opp konfirmantarbeid for 12 konfirmanter. Andre Skjerpe var leder
av dette arbeidet fram til han sluttet. Det ble da overtatt av Morgan Fjelde.
De skal konfirmeres 10. mai 2009 i Sandnes Kulturhus.

Oasen
Vårt ungdomsarbeid for de mellom 13 og 18 år - hver fredag kveld kl 20:00 på Ebeneser.
Dette er et samarbeid mellom Ebeneser, Salem (som trakk seg ut av samarbeidet ved
årsslutt) og Bymenigheten.
På samlingene har det vært opp mot 50 ungdommer.
Det er et eget styre i Oasen. I tillegg har Daglig Leder i Bymenigheten, Ungdomsansvarlig
på Ebeneser og Ungdomsarbeider månedlige treffpunkt hvor en samtaler om arbeidet.
I forbindelse med Oasen har en også cellegrupper for ungdom.

Forbønnstjenesten
Antall deltakere: 10. Antall samlinger: 3.
Det er flott å være med på forbønnshandling i gudstjenestene. Det har vært mennesker
fremme til forbønn de fleste søndagene vi har hatt tilbudet.
Hovedleder er Merete Solgård.

Velkomsttjenesten
Velkomsttjenesten ønsker at alle som kommer til gudstjenesten skal bli sett og kjenne seg
velkommen. I tillegg betjenes velkomstbordet med informasjon om cellegrupper,
givertjeneste og annet som skjer i menigheten.
Gruppa er i løpet av året blitt redusert fra 12 til 9 personer, 8 kvinner og 1 mann.
Leder er Bente Rolfsnes.

Dekorgruppe
Dekorgruppen sørger for at budskapet formidles gjennom flere sanser og dekorerer ved
gudstjenester og andre arrangement. De handler inn blomster og lignende og møter et par
timer før hver gudstjenestene for å ordne dekoren.
Leder er Mari Berge Folde.

Dramagruppen
Dramagruppen øver inn og framfører dramastykker på gudstjenestene, som regel for å
illustrere poenget i prekenen.
Dramagruppen hadde i 2008 drama på 6 gudstjenester.
Gruppen består av en kjerne på 3 - 4 personer, og flere som er med ved behov.
Leder er Kristin Dragsund.

Lovsangsteam
Lovsangsteamet leder musikk og sang i gudstjenesten. Det holdes en øvelse i uken før
gudstjenesten, samt rett i forkant av gudstjenesten.
Ledere og medlemmer deltar i planlegging av gudstjenesten sammen med den som skal
preke og produsere.
Det har vært 2 - 3 samlinger med lederne for teamene i halvåret, samt en årlig samling med
alle musikere og sangere.
Det var 2 - 3 lovsangsteam i 2008.
Koordinator for lovsangteamene er Hans Lie.

Produksjon, teknikk og praktisk
Koordinatorene står til tjeneste under gudstjenestene og organiserer det praktiske på
Bymenigheten sine arrangement.
Det er 6 koordinatorer. Leder er Odd Tjelta.
Produsentene koordinerer gudstjenestene under rigging og øvelse og sørger også for at
gudstjenestene avvikles på en god måte.
Det er 3 faste produsenter. Leder er Gøran Byberg.
Prosjektorgruppen bidrar til det visuelle utrykket i gudstjenesten med sang- og
bibeltekster, kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp.
Det er 3 personer i gruppen. Leder er Olav Gilje.
Lydgruppen opererer lydanlegget på menighetens gudstjenester og arrangement. Styring
av lys gjøres som regel også av lydtekniker, mens det på større arrangement er egne
lysfolk.
Det er 3 faste lydteknikere og en reserve. Leder er Ove Eldøy.

Sarepta Boksalg
Sarepta, menighetens bokhandel ble gjenåpnet september 2008 og tilbyr aktuell og
inspirerende litteratur for barn, ungdom og voksne. Overskuddet går til menigheten.
Sarepta betjenes av Vigdis Hadland og Bente Rolfsnes. Bente er ansvarlig for dette
tilbudet.

Bønnegrupper
Det er to faste bønnegrupper i menigheten, en for kvinner og en for menn. De møtes fast en
gang i uken og ber for menigheten, for byen og spesielle bønneemner etter behov.

Menighetskurs
I september ble menighetskurset "Vi bygger menighet" avholdt. Dette er grunnkurset for
alle i Bymenigheten. Ca. 20 personer deltok.

Kvinneweekend
Helga 11. - 13. april var 39 kvinner i alle aldre samlet til kvinneweekend på Ognatun. Berit
Helgøy Kloster var med som taler. Temaet for helga var "Bare gi meg Jesus".

Frivillige
Det er med stor takknemlighet vi ser de mange frivillige som er engasjert i menighetens
mange tjenester.
Det har i 2008 vært 6 tjenesteledersamlinger, samt egne samlinger for planlegging av
gudstjenester sammen med prestene.
I tillegg har det vært gruppesamtaler og individuelle samtaler for tjenestelederne.
De fleste tjenestegruppene har også egne samlinger, som barneledere, musikkledere, dekor,
lyd, forbønn, osv.
I oktober arrangerte stab og menighetsråd fest for de frivillige i menigheten.

Ansatte
Morgan Fjelde og Gøran Byberg var ansatt i 100% stilling hele 2008. André Skjerpe sluttet
30.11 i stillingen om ungdomsprest.
I løpet av 2008 ble en del av kapasiteten til det frivillige administrative arbeidet på
kontoret redusert.

Økonomi
Totalt offer på gudstjenestene var 224.000 kroner, mot 235.000 i 2007.
Fast givertjeneste var på 1,6 millioner, mot 1,5 millioner i 2007.
Av gaver og annet kom det inn 274.000 kroner.
Regnskapet for 2008 viste et overskudd på 133.000 kroner, mot et underskudd på 204.000 i
2007.

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 bl.a. oppstarten av ny menighet i Jåttåvågen og gave i
forbindelse med åpning av den nye kirken på Frøyland - Orstad.

Misjonsutvalg
Har ansvaret for å holde menighetens misjonsengasjement varmt. De har hatt 4 samlinger,
og vedtatt å finne et nytt misjonsprosjekt med oppstart i 2009.
Misjonsutvalget består av: Bård Bakke, Ruth Kjeldsen, Tor Flugsrud, Morgan Fjelde og
Vidar Bakke.

Mitt nabolag
"Mitt nabolag" er et prosjekt i Bymenigheten - Sandnes regi og et av våre første førsøk i
strategien med satelitter og nettverk.
En gruppe på 6 medlemmer fra Bymenigheten-Sandnes som alle bor i Skadberg-Sør, like
ved grensen til Sandnes i vest, startet i februar 2008, sammen med 4 andre lokale personer,
en prosjektgruppe for å se på muligheten til å videreføre Bymenighetens visjon i stadig nye
lokalmiljø, gjennom fokus på naboskap.
Leder for prosjektet er Gøran Byberg.
(Du kan lese mer om dette spennende prosjektet i vedlegget til årsmeldingen.)

Den "usynlige" menigheten
Menighetens internettsider har i løpet av 2008 hatt ca. 30.500 besøkende, mot 25.000 i
2007. Det er ca. 580 besøkende pr. uke, mot 460 i 2007.
Det er lastet ned mer enn 128.000 prekener fra sidene våre i 2008, mot 73.600 i 2007. Det
er 350 pr. dag, eller ca 2500 pr. uke, mot 1400 pr. uke i 2007.

Naturlig menighetsutvikling (NaMu)
Menigheten gjennomført høsten 2008 vår fjerde NaMu undersøkelse. Undersøkelsen
brukes for å avdekke om vi har en sunn menighet, samt våre sterke og svake sider, og
hjelper oss å synliggjøre menighetens behov.
Minimumsfaktoren er i følge undersøkelsen "Engasjert trosliv" og maksimumsfaktoren
"Nådegavebasert tjeneste". Dette danner en viktig del av grunnlaget for videre fokus i
menigheten.

Menighetsrådet
Menighetsrådet har i 2008 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). I
tillegg møter også Gøran Byberg og vararepresentantene Bente Rolfsnes og Jan Frøysland.
Øvrige varamedlemmer er Mari Berge Folde og Ole Arild Osmundnes.
Menighetsrådet har i 2008 hatt 15 møter, mot 11 i 2007, pluss to weekendsamlinger med
cellelederne i januar og august.
Menighetsrådet har også i 2008 hatt et arbeidsutvalg som har bestått av Morgan Fjelde,
Ove Eldøy og Ragnhild Øvrebø. Utvalget forbereder sakene til menighetsrådet og møtes
fast i forkant av hvert menighetsrådsmøte.
Menighetsrådet har i løpet av 2008 trukket opp 5 fokusområder for Bymenigheten inn mot
2012:
1. Gudstjeneste
2. Cellegrupper
3. Misjonal livsstil lokalt og globalt

4. Den oppvoksende generasjon
5. Satellittmenighet

Sluttord
Bymenigheten - Sandnes har som visjon at nye mennesker (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.
NaMu undersøkelsen viser at vi er en sunn menighet, og at vi har grunn til å takke Gud.
Takke for at Gud har gitt menigheten muligheter og ressurser til tro; takke for at så mange
deltar regelmessig på gudstjenestene, takke for alle som er med i cellegrupper og for alle
som har tjeneste i og for menigheten.
I Markus 4, 26 sier Jesus:
"Med Guds rike er det slik: Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og
står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men han vet ikke hvordan
det skjer. Av seg selv gir jorden grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset.
og i 1. Kor. 3, 5 skriver Paulus:
Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det
Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke
noe, verken den som planter, eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.
og i vers 11:
Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.
Vi vil fortsette å fokusere på etterfølging av Jesus Kristus, og plante og vanne og legge til
rette, i stor forventning om at Gud vil gi vekst!

Menighetsrådet, Sandnes, 1. april, 2009.
Ove Eldøy, leder

VEDLEGG: Årsmeldinger fra tjenestene
Dokument: 2012 Notat

Årsberetning for Torsdagsklubben 2008
Torsdagsklubben har i år hatt 31 (16+ 15) samlinger i kjelleren på Bydelshuset.
Vi har pr. des.08 21 medlemmer. Antall barn på klubben varierer fra uke til uke,
men i snitt har det denne høsten vært 23 barn hver torsdag. De fleste av disse er
å regne som fast e mens noen stikker innom noen ganger i semesteret. Mer
enn halvparten av våre medlemmer (12 av 21) kommer ikke fra familier som går i
By Menigheten.
Klubben er et tilbud til 5.-7. klasse. De aller fleste av barna går nå i 5. eller 6.
klasse på Ganddal eller Sørbø skole. Bare noen ganske få (3 stk) kommer fra
andre deler av kommunen.
I august var vi på Alsvik på leir. Vi leide Samemisjonens leirsted. 25 barn var
med på denne turen. Vi hadde flott vær, greie unger og engasjerte ledere. Vi var
på kanotur, noen bada, vi hadde bibeltimer, samlinger, underholdning og spilte
gitarhero! Lørdags kveld hadde vi samling ute rundt bålet. Kun en sovnet! Leiren
ble avslutta på gudstjeneste på Bydelshuset hvor en del av ungene leste opp
bibelvers som de hadde valgt seg ut på bibeltimen.
Vi er velsignet med utrolig stødige og trofaste ledere. 4 menn og undertegnede
stiller omtrent hver torsdag kveld. Dette gir en unik stabilitet og kontinuitet. Det
er med på å bygge et godt og trygt miljø for barna i Torsdagsklubben.
Alle lederne har ansvar for hver sin bit av klubbens aktiviteter.
Programmet på klubben kan variere noe, men er omtrent som følger:
Velkommen med opprop, et måltid mat (noen ganger is, grønsaker/chips/dip,
kaker, noen ganger baker vi), andakt, en felles lek eller konkurranse og til slutt
frie aktiviteter. Lokalet er ypperlig tilrettelagt for denne typen aktiviteter med
bordtennis, biljard, airhockey, sjakk, flere smårom og PS2.
I oktober fikk vi beskjed fra Margit Halvorsen om at vi ikke fikk leie lokalet
lenger enn til jul, de skulle bruke lokalet til egen kursvirksomhet. Etter noe
tankevirksomhet og bønn startet vi oppussing av loftet over kontoret. Alt er
gjort på dugnad og mye av utgiftene er sponset av lederne på klubben og andre
trofaste givere i menigheten. Menigheten betaler ca kr 30.000,- noe som er en
overskridelse på kr. 6000,- i forhold til først avtalt. Kristian Dragsund har vært
byggeleder. I dag fremstår lokalet som lyst og trivelig og er klart for å huse
barn og unge til ulike anledninger.
Vi er spente på hvordan flyttingen vil virke inn på klubbens aktiviteter og
oppmøte, men regner med at den faste kjernen av barn vil fortsette å komme.
januar 09
Monica T Straume

Årsmelding - 2008 for Gnist
Årsmelding for:

Gnist

Antall deltakere:

17

Forandring fra
2007:

13

Antall grupper:

1

Forandring fra
2007:

Ingen endring

Antall ledere:

5

Forandring fra
2007:

Ingen endring

Annenhver uke

Forandring fra
2007:

Ingen endring

Økonomi - utgifter:

1169,50kr

Forandring fra
2007:

10200kr

Økonomi inntekter:

1169,50kr

Forandring fra
2007:

10200kr

Navn på Rune Røise
hovedleder:
Antall samlinger:

Økonomi - evt. For 2007 fikk vi støtte fra Gilde-fondet. Dette fondet er nedlagt og nye
kommentar midler er ikke tilgjengelig derfra. Har søkt andre fond, ikke fått svar enda.
til tallene:
Viktigste Sangopptreden i og utenfor menigheten. Kanskje spes opptreden i
begivenhet i året Skårlia menighet. Her var det ordentlig trøkk og ungene sprudla
som gikk: skikkelig.
Mål for 2009: Øke deltakere til 20.
Flere opptredener. Kanskje et større sangprosjekt (2010)
Hvordan ønskes Delta på arrangement for å profilere (starter med Show it)
målene oppnådd: Oppsøkende virksomhet med tanke på å få lov å opptre.
Fortell litt om 2008: Kjekt å se at vi har fått 4 medlemmer som ikke hører til menigheten fra
før. Foreldre er engasjerte og er med både på øvelse og når vi opptrer.
Stabile unger både til å møte på øvelse og på opptreden.

Årsmelding - 2008 for Forbønnstjenesten
Årsmelding for: Forbønnstjenesten
Antall deltakere:

10

Forandring fra
2007:

-

Antall grupper:

1

Forandring fra
2007:

-

Antall ledere:

1

Forandring fra
2007:

-

Navn på Merete Solgård
hovedleder:
Antall samlinger:

3

Forandring fra
2007:

-

Økonomi - utgifter:

-

Forandring fra
2007:

-

Økonomi inntekter:

-

Forandring fra
2007:

-

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste Det er flott å være med på forbønnshandling I gudstjenestene.
begivenhet i året
som gikk:
Mål for 2009: Vi ønsker å vokse i vårt kjennskap til JESUS KRISTUS og kjenne
KRAFTEN AV HANS OPPSTANDELSE , i våre liv og i tjenesten.
Hvordan ønskes Ved at hver enkelt tar til seg av Guds Ord, ber om åpenbaring av Ordet
målene oppnådd: og hører undervisning og forkynnelse som skaper tro/ gjør at troen på en
ALLMEKTIG GUD vokser.
Fortell litt om 2008: Det har vært mennesker fremme til forbønn de fleste søndagene vi har
hatt tilbudet.

Årsmelding - 2008 for Sarepta bokhandel
Sarepta ønsker Å tilby litteratur til inspirasjon for store og små til å leve for og med Jesus .

BOKSALG I SAREPTA
Sarepta - menighetens bokhandel gjenåpnet september 2008. Vi har avtale om leveranse
fra bokhandler Koinonia på Bryne og boksalget gir menigheten inntekt.
Sarepta tilbyr aktuell og inspirerende litteratur til barn, ungdom og voksne.
Tidsrommet september
I januar

desember 2008 gav et brutto salg på kr 4079.

mars 2009 er brutto omsetning kr 4069.

Sarepta betjenes av Vigdis Hadland og Bente Rolfsnes
23/3-2009
Bente Rolfsnes
Ansvarlig for Sarepta

Årsmelding - 2008 for Projektorgruppa
Projektorgruppa bidrar til det visuelle utrykket i gudstjenesten og har som oppgave å
presentere tekst og bilde.
Sang-, bibeltekster og kjernepunkt i talen formidles. Ved dåp kan bilder av dåpsbarn vises.
Noen ganger blir filmsnutter av ulikt slag brukt som virkemiddel.
Projektorgruppa består av Rune Frøysland, Håvard Norheim og Olav Gilje. Sistnevnte er
leder.
Tjenesten koordineres stort sett per e-post eller telefon. Når gudstjenestene er fordelt blir
det omtrent en søndag i måneden på hver i trekløveret.
Beste hilsen
Olav Gilje

Årsmelding - 2008 for Velkomsttjenesten
Målet for velkomsttjenesten er at alle som kommer til gudstjenesten skal bli sett og kjenne
seg velkommen. Vi ønsker å bidra til at alle skal ha en god start på gudstjenesten, altså
allerede i døra.
Tjenesten er kontaktskapende og vi forsøker å hilse på og snakke med gudstjenestedeltakerne.
Likeledes er velkomstbordet et sted for å finne info om f. eks cellegrupper, givertjeneste og
diverse som skjer i menighetens regi.
Velkomstteamet har i 2008 ikke hatt fellessamling.
Gruppa er i løpet av året blitt redusert fra 12 til 9 personer. Vi er 8 kvinner og 1 mann.
Bente Rolfsnes
Tjenestegruppeleder

Årsmelding - 2008 for "Mitt Nabolag"
Årsmelding for:

www.mittnabolag.no
- skaper rom for Gud og hverandre -

Antall deltakere:

10

Forandring fra
2007:

Antall grupper:

1

Forandring fra
2007:

Antall ledere:

1

Forandring fra
2007:

Navn på Gøran Byberg
hovedleder:
Antall samlinger:

9

Forandring fra
2007:

Økonomi - utgifter:

0

Forandring fra
2007:

Økonomi inntekter:

0

Forandring fra
2007:

Økonomi - evt.
kommentar
til tallene:
Viktigste En gruppe på 6 medlemmer fra ByMenigheten-Sandnes (heretter
begivenhet i året kalt BMS) startet opp en prosjektgruppe i februar 2008. Denne
som gikk: består av Gøran og Solfrid Byberg, Jarle og Ruth Kjeldsen, Olav og
Gunn Solvor Gilje. De knyttet til seg 4 andre personer lokalt som ble med
i gruppa. Hensikten med dannelsen var å kartlegge behovet for at BMS
gikk lokalt inn i et område hvor det bodde medlemmer, i tillegg til
Ganddal. Området som kom under lupen heter Skadberg-Sør, og ligger
på grensen til Sandnes i vest. Alle 6 BMS-medlemmene bor i dette
området.

Prosjektet har fått navnet www.mittnabolag.no, og har som mål å
videreføre BMS sin visjon i stadig nye lokalmiljø gjennom et fokus på
naboskap. Drømmen for www.mittnabolag.no er et nabolag som
SKAPER ROM FOR GUD OG HVERANDRE. Dette ønsker man å gjøre
gjennom 2 møtepunkt:
1 NaboGRUPPEN hvor man samles vekselsvis hjemme gruppevis (812 personer) og på en lokal skole med alle gruppene samlet, til
kveldsmat/undervisning annen hver onsdag. Når en naboGRUPPE
samles, samles man om tro og etterfølgelse av Jesus Kristus.
2 NaboDAGEN hvor man innbyr hele nabolaget til gratis grøt første
lørdag i måneden på skolen. Denne dagen skal etter hvert utvikles med
flere aktiviteter for store og små. Når man samles på en naboDAG,
samles man om naboskap og samhold i nærmiljøet.
Det er naboGRUPPENE som arrangerer naboDAGEN.
For å skape et forhold til naboDAGEN, er det utarbeidet en
naboUNDERSØKELSE
Kjenner du naboen? - som skal
gjennomføres på ulike måter i området rett i forkant av første lørdagen.
For å starte naboGRUPPER, er ca. 20 personer forespurt om å gå
sammen i de to første naboGRUPPENE.

Parallelt med prosjektgruppa ble det i løpet av 2008 holdt 8
samlinger mellom repr. for BMS og medlemmer av Sola MR / stab, for å
utvikle et godt samarbeidsklima. Dette har resultert i en uformell/foeløpig
ressursgruppe for prosjektet bestående av Gøran Byberg,
Morgan Fjelde og Ove Eldøy fra BMS, Turid Tjora og Svein Inge
Thorstvedt fra Sola menighet, samt Ludvig Bjerkreim, Helge Standal og
Vidar Bakke. Ressursgruppen startet opp ca. 1 år etter prosjektgruppen
(3. mars 2009)
Mål for 2009: 1 Gjennomføring av naboUNDERSØKELSE august 2009.
2 Gjennomføring av første naboDAG 2. sept 2009.
3 Oppstart av 3 naboGRUPPER august/sept 2009.
Hvordan ønskes 1 NaboUNDERSØKELSEN skal oppnås
målene oppnådd:
a
ved å gå på ca. 50 husbesøk
b

ved at prosjektgruppens egne venner/bekjente får tatt den

c

ved å gi mulighet for å ta den digitalt på www.mittnabolag.no

2 Første naboDAG arrangeres av prosjektgruppen selv på
Stangeland skole, Sola.
3 8 personer til skal utfordres i løpet av april 2009 om å danne
naboGRUPPE nr. 3.

Årsmelding - 2008 for Jungelgjengen
Årsmelding for:
Antall deltakere:

Jungelgjengen
50 i snitt
120 innom

Forandring fra 90 to eller flere
2007: ganger

Antall grupper:

3

Forandring fra
2007:

Antall ledere:

16

Forandring fra
2007:

19
(24 året før)

Navn på Reidun Aalstad og Anne Marie Vik Røise
hovedleder:
Antall samlinger:

24

Forandring fra
2007:

Økonomi - utgifter:

Forandring fra
2007:

Økonomi inntekter:

Forandring fra
2007:

21

Viktigste Gudstjenesten i Brekko som ble vår familie/barnegudstjeneste dette året.
begivenhet i året
som gikk:
Mål for 2009: Fortsatt at lederne har lyst til å fortsette i tjenesten!
At barna koser seg på jungelgjengen, har venner der, blir sett av noen og
blir bedre kjent med Jesus.
Hvordan ønskes Ledersamlinger hver måned som gir lederne noe sosialt og åndelig, og
målene oppnådd: 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!!
Fortell litt om 2008: Det har vært for få ledere i jungelgjengen høsten 2008. Lederne på
førskolegruppa løste det med at de hadde tjeneste hver gudstjeneste
som førte fort til trøtte ledere.
Ledersamlingene har vært positive!
Spesielt skolebarna begynner å bli lei Sprell levende -opplegget.
Ikke ideelt for jungelgjengen å være på Rogaland kultursenter.

Årsmelding - 2008 for Show It!
Årsmelding for:
Antall deltakere:

Show It! Familiefeiring!
480 stk 07.12.08

Forandring fra
2007:

Plass til 200 stk i
lille salen.
Fra å være et
opplegg for barn i
lille sal er det blitt
familiegudstjeneste
for hele familien

Antall grupper:

Dramateam
Ide team

Forandring fra
2007:

Lovsangteam

Ikke så mye
forandringer, men
flere frivillige
involvert.

Dekorteam
Antall ledere:

Forandring fra
2007:

Navn på Ann Sigrun Vignes
hovedleder:
Ingrid Halvorsen Heskje
Antall samlinger:

1stk Show it i 2008. de
andre blir våren 09

Forandring fra
2007:

6 samlinger til sammen
over 1 tema Åndens
frukter
Økonomi - utgifter:

Forandring fra
2007:

Økonomi inntekter:

Forandring fra
2007:

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

At menigheten bestemte seg for å satse på familieshow, der
barn og foreldre skulle være i samme rom og ha felles
undervisning. Dette hadde for oss vært en drøm vi hadde
skrevet ned på årsmeldingen fra 2007
Responsen fra folk etter første Show it

Mål for 2009:

At Show it ikke bare blir en gudstjeneste der menigheten blir
publikum, men at undervisning kan være relevant. At Show it
kan få være med Å skape positiv forandring i familien
At det blir innfiltrert videre i menigheten at vi som foreldre er de
viktigste personene til å overlevere troen videre til våre barn.
At foreldre og barn arbeider videre med familieressursen som
de får med seg hjem etter hvert Show it.

Hvordan ønskes
målene oppnådd:

At Vi fortsetter å gjøre undervisningen så relevant som mulig.
At temaet å være foreldre, besteforeldre kommer opp som tema
for andre gudstjenester
At familieressurs som en får med seg hjem er noe som blir
prioritert høyt

Fortell litt om 2008:
(stikkord: nye
kommet til tro,
deltakende
fellesskap, vokse i
tro, lederutvikling)

Videreutvikling fra barnegudstjenesten Helt konge-show til
familiefeiringen Show it .
Både kirkefremmede og menighetsmedlemmer har gitt positiv
respons på undervisningen
Vi har etablert et kreativt team rundt utviklingen av innholdet i
Show it
Vi har også knyttet til oss flere dansere/sangere/ skuespillere
som har sin tjeneste i familiefeiringen
Vi startet utviklingen av familie DVDer. Dette er et
etterarbeidsmateriale til bruk i hjemmet

Retningsgivende notat for Bymenigheten - Sandnes
2009 - 2012
Bakgrunn:
Høsten 2007 bestemte menighetsrådet seg for å "løfte blikket" og se lenger fram for å
forsøke å danne seg et bilde av hvordan menigheten så ut om 5 år, i 2012. Menighetsrådet
ønsket å bruke mer tid på langsiktige spørsmål og hadde et sterkt ønske om å få se Guds
vilje med menigheten.
Våren 2008 gikk menigheten også inn i en 2 mnd lang periode i bønn for menigheten. Før
og etter denne perioden deltok medlemmene i menigheten med å beskrive hvordan de så
for seg menigheten i 2012. Menighetsrådet arbeidet videre med dette og har sammenfattet
hva de ser som målet for denne perioden, hva strategien bør gå ut på, og hvilken
menighets-modell vi ønsker å identifisere oss med. Følgende retningsgivende notat ble
skrevet:

Bymenighetens visjon står fast
at nye mennesker skal komme til tro på Jesus
og bli ført inn i et deltakende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet

Bymenigheten har en spennende struktur...
Bymenigheten startet i grupper. Bymenigheten har ikke cellegrupper, men består av cellegrupper.
En menighet som består av så små enheter som mulig har også mulighet til å bli så stor som mulig.
Cellegruppen er menigheten i nærmiljøet. Hver cellegruppe er helt og fullt et ekte kristent
fellesskap, der bl.a. nattverd deles. Samtidig står ikke den enkelte celle alene, men er knyttet
sammen i et nettverk med de andre cellegruppene til et større legeme, til menigheten.
Bymenigheten benytter cellekirkens typiske bilde med flyets to vinger: de små og de store
fellesskap, cellgruppene og gudstjenestene. Begge vingene må fungere for at flyet skal kunne fly.

Fornying er nødvendig...
Det er ikke likegyldig hvor flyet flyr hen. Dersom vår struktur ikke resulterer i misjon og nye som
kommer til tro på Jesus, har vi feilet.
For å bli en misjonal menighet er relasjoner mellom Gud og mennesker og mellom mennesker
nødvendig. For å nå nye må det bygges nettverk mellom mennesker.
Bibelens budskap om den enkeltes ansvar som prest og bærer av Guds ånd må styrkes (det allmenne
prestedømmet).

Bymenigheten ønsker å være en nettverkskirke
Det vil si en menighet hvor misjonsperspektivet er det drivende fokus. Tre faktorer går
igjen for en nettverksmenighet: relasjonen til Gud (kalt OPP-perspektivet), relasjonen til
hverandre (INN) og relasjonen til andre (UT). Dette gir seg uttrykk i tre ulike fòra:
1) Gudstjenester hvor menigheten har sin tilbedelse og feiring av Jesu oppstandelse. Har
dimensjonen OPP som sin sterkeste side.
2) Cellegrupper hvor menighetens troende vokser ved å ha fellesskap med hverandre
gjennom samlinger om bibel og bønn. Har dimensjonen INN som sin sterkeste side.

3) Nettverk hvor menigheten vokser i antall ved at ord blir satt om i handling og vi
bygger relasjoner mellom mennesker. Har dimensjonen UT som sin sterkeste side.

Bymenigheten har som mål
å dyktiggjøre og ansvarliggjøre den enkelte kristne (disippelgjøring), for at Gud stadig
skal kunne nå flere mennesker han lengter etter (evangelisering). Vi tror dette best skjer
når vi bygger nettverk mellom mennesker, og ønsker å strukturere menigheten slik
(nettverkskirke).

Bymenigheten ønsker ut fra dette å ha et hovedfokus på...
1)

Livsnære cellegrupper og utviklende nettverk

2)

Nådegavebasert tjeneste, lederskap og ansvarliggjøring

3)

Inspirerende gudstjenester og tilbedelse

Bymenigheten ønsker en strategi med ulike steg
Basert på tid: som har med organiseringen av virksomheten å gjøre:
- Steg 1 - 2008 (høsten)
- Steg 2 - 2009
- Steg 3 - 2010
- Steg 4 - 2011
- Steg 5 - 2012
Basert på innhold: som har med vandringen sammen med menighetens medlemmer å
gjøre. Hvor man ønsker å følge den enkelte i menigheten gjennom et sett ulike steg
gjennom en fase på for eksempel 3 år.
De enkelte stegene vil bli utarbeidet i et eget strategidokument for Bymenigheten høsten
2008.

Steg 2 - 2009
"Hva vil skje det neste året?"
1) Fokus på cellegrupper
Cellelederpakke
Det blir utarbeidet en egen "pakke" for celleledere i 2009. Pakken består både av
undervisning, samlinger, samtaler og turer. Vi har også fra menighetsrådets side ønske om
å ansette en person som cellepastor når økonomien tillater det.
Cellegruppegudstjenester, 6 x pr år
Det blir lagt opp til flere cellegudstjenester i 2009. Hensikten med cellegudstjenestene er
flerfoldig:
-

de engasjerer flere mennesker, enten det er en eller flere cellgrupper som arrangerer
dem

-

de gjør det mulig med flere typer gudstjenester parallelt

-

de gjør det mulig for familier å gjøre gudstjenester sammen

-

de gjør våre cellegrupper synlige i distriktet

-

de gjør at det enklere å invitere inn folk utenfor og bygge nettverk

2) Fokus på gudstjenester
Familieshow, 6 x pr år
Gudstjenestene i 2009 har et nytt element Familieshow i sentrum. Målet for dette
prosjektet er å gi foreldre og barn samme opplevelse, og samtidig gi foreldrene hjelp til
kristen oppdragelse. Vi ser på dette som en spydspiss for menighetens evangelisering; hvor
det er lett å komme, og hvor man får hjelp til noe som er aktuelt i hverdagen. Showet blir
basert på det tidligere Heilt-Konge-show, og har en klar målsetting om å gi barna et
forhold til Gud ved å spille på lag med foreldrene.
Gudstjeneste for alle, resterende søndager
De vanlige gudstjenestene på Ganddal bydelshus vil fortsette som før, med både dåp og
nattverd, og eget opplegg for barna. Det nye er at opplegget for barna kommer til å henge
sammen med familieshowet i sentrum.
Vi legger opp til flere gudstjenester i 2009 enn i 2008. Vi kommer til å ha flere på
Bydelshuset, men også til å arrangere gudstjenester i andre sammenhenger. I tillegg til
cellegudstjenestene planlegger vi å foreta noen prøvegudstjenester på Rogaland Radio,
samt fellesgudstjenesten med de andre menighetene i byen 2. Påskedag.
Gudstjenestefrekvens i 2009:
Søndag 1 - Sentrum
kl 17:00 Familieshow
Søndag 2 - Bydelshus
kl 11:00 Gudstjeneste for alle
Søndag 3 - Bydelshus
kl 11:00 Gudstjeneste for alle

Søndag 4 - Bydel
en veksling mellom:
a. Bydelshuset
b. Cellegudstjeneste
c. Prøvegudstjeneste på f.eks Rogaland Radio
d. Fellesgudstjeneste 2. Påskedag

3) Fokus på nådegaver
Tjenestegrupper
Menigheten ønsker fortsatt å utvikle nettverket sitt av tjenestegrupper.
Tjenestegrupper - Gudstjeneste
Målet er at det i 2009 skal være 3 hovedgrener av grupper for gudstjenester med hver sin
koordinator.
I vår har 1. hovedgruppe fått sin koordinator, Hans Lie. Han er musikkkoordinator, og skal
ha ansvaret for tilretteleggelsen av musikk-teamene sammen med musikalsk leder (Gøran).
De to grenene som mangler frivillig koordinator er produksjonsdelen og de kreative
gruppene. Under produksjonsdelen er lyd, projektor, koordinator, produsenter og velkomst.
Under kreativ gren er dekor, drama og opplesing.
Tjenestegrupper - Barn
Tjenestegruppene for barnearbeidet er i dag mange og sterke. Ser vi fremover vil det basert
på utviklingen av familieshowet og linken til bydelshuset by på noen strukturelle
endringer, og derfor nok behovet for flere i virksomhet. Med den bakgrunn ønsker også
menighetsrådet å ansette en barnepastor så snart som økonomien tillater det.
Vi er alle prester
Det kan tenkes Gud reiste opp Bymenigheten bl.a for å uttrykke det allmenne
prestedømmet i vår tid. Vår menighet har som visjon å være en deltakende menighet, hvor
vi alle er prester. Dvs at vi har et mål om at ansvaret for at vi fullfører oppdraget vårt ligger
på den enkelte, og ikke på noen få utdannede prester. Dette ønsker vi å fortsatt fokusere på
i 2009.

4) Økonomi:
Vi ønsker en misjonal menighet. Menighet er ikke bygning og ikke betalt prest. Menighet
er mennesker, fellesskap, tro og handling.
Bygg
Vi ønsker primært ikke å eie bygg, men basere oss først og fremst på:
- leie, med fortrinnsrett.
- deleie, sambruk.
Ansatte
I lys av endringer i struktur og fokus vil behovet for ansatte justeres. For eksempel vil
styrking av cellegruppene skape behov for cellepastor, og styrking av barnearbeidet
barnepastor. Dette vil bli gjennomført ettersom økomomien tillater det.
---

