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AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL TRO PÅ JESUS OG BLI FØRT INN I ET DELTAKENDE FELLESSKAP DER ALLE VOKSER I TRO OG KJÆRLIGHET

LEDER AV
MENIGHETSRÅDET

ODDBJØRN FOLDE

Gud har vært god mot oss i året som har gått, og vi har god grunn
til å takke Han for både den han er og for hva han har gjort for oss.
Vi håper at årets rapport kan være med å gi et lite innblikk i alt hva
vi har å takke Han for.
I 2012 har vi hatt klart å snu en litt negativ trend i gudstjenestedeltakelsen, slik at vi nå var flere som deltok på gudstjenestene i 2012
enn det var i 2011. Og antall nedlastinger av talene er helt utrolig!
Antall konfirmanter har denne vinteren vært høyere enn det var
året før. Og barne- og ungdomsarbeidet viser en veldig positiv utvikling.
Jeg håper årsmeldingen er med på å oppmuntre deg!
Jeg vil oppmuntre deg til å fortsatt gi deg selv til Gud, og hans arbeid. Ta del, og vær Guds Kirke på jord der du er!

Oddbjørn Folde
Leder av menighetsrådet

2012 var et spennende år. Mitt Nabolag ble en del av Sola Menighet, antall konfirmanter økte betydelig, staben fikk 3 nye ansikter
og vi hadde en spennende vekst på mange områder.
Gjennom de følgende sider vil du få et innblikk i mange spennende
sider av livet i ByMenigheten-Sandnes. Ungdommer og barn som
blir mer engasjerte. Les og bli inspirert!
Dersom det er en utfordring vi skal trekke frem, må det være
manglende antall voksne som er kommet til tro. Dette er et vanskelig område som stadig må uroe oss. Vi kan ikke slå oss til ro med
slik situasjonen er akkurat der. Både oppdraget
(Misjonsbefalingen) og visjonen vår er tydelige på hva som er hensikten.
Drømmen og bønnen er at 2013 er året da nye mennesker kommer
til tro, blir ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og
kjærlighet!
Morgan Fjelde
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DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER

GUDSTJENESTE

239 (202) PERSONER
DIG JR

50 (55) PERSONER

DIG

45 (62) PERSONER

OFFER OG GIVERTJENESTE

OFFER

GIVERTJENESTE

SPONSOR

156 556 KR (138 549)

1 560 000 KR (1 619 000)

141 500 KR (111 600)

WEB OG NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER AV TALER
4580 (3719)

SNITT PR UKE

238 179 (193 373) TOTALT 2012

UNIKE BESØK PÅ BYMENIGHETEN-SANDNES.NO
402 (279)

SNITT PR UKE

20 895 (14 492)

TOTALT 2012

SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN

3 (2)

TIGERKLUBB (1—4 KLASSE)

22 (19)

3 (2)

TWEENSGRUPPER (5—7) KLASSE

23 (15)

4 (1)
16 (16)

DIG DEEPER (8 KLASSE +++)
CELLEGRUPPER

50 (20)
169 (165)

ANTALL

ANTALL

GRUPPER 26 (21)

DELTAKERE 264 (223)

DÅP OG KONFIRMANTER

ANTALL DÅP

9 (7)

ANTALL KONFIRMANTER 31 (3)

FOLK I TJENESTER

NYE OG GAMLE MEDLEMMER

FOR 2012/13 ER DET 34 KONFIRMANTER

ANTALL INNMELDINGER

16 (19)

ANTALL UTMELDINGER

3 (5)

ANTALL MEDLEMMER

356 (334)

TOTALT ANTALL FRIVILLIGE

CA 200

FRIVILLIGE BARNEARBEID

CA 50

FRIVILLIGE GUDSTJENESTER

CA 100

FRIVILLIGE GRUPPER

CA 30

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID

CA 20

BARN OG GUDSTJENESTE

JUNGELGJENG (0-10 ÅR) 50 (47)

S-KLUBB (5—7 KLASSE) 15 (15)

ØKONOMI
INNTEKTER
DIV TILSKUDD
250 000

UTGIFTER

TILSKUDD OG GAVER 310 000

SALG OG BETALING
435 000

KJØP AV VARER OG
TJENESTER
870 000

GIVERTJENESTE OG
INNSAMLEDE
MIDLER
1 900 000

LØNN
1 375 000

TOTALT INNTEKTER

2 583 854 ( 2 785 355)

TOTALT UTGIFTER

2 555 648 (2 621 805)

NETTO OVERSKUDD

35 643 (273 466)

TANKER OM REGNSKAPET

Vi har omtrent 200.000 mindre i inntekt dette året sammenlignet med fjoråret. Samtidig har vi redusert
kostnadene med enda mer. Dermed får vi et hyggelig overskudd på kr 35.643. Egenkapitalen er på nesten 100.000, men den bør vi øke fremover med å ha et overskudd i regnskapet også for 2013. Økning i
givertjenesten blir avgjørende for dette. Givertjeneste-budsjettet er på 1,7mill og det er en økning på
10%.
Finn Stangeland

Visjon
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.

Verdier
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

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

Hvis ikke Herren bygger huset
Arbeider bygningsmennene forgjeves

