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DET SKJEDDE ...

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

Vi har mye å glede oss over i ByMenigheten - Sandnes! Et stort og livskraftig barne- og
ungdomsarbeid. Livsnære cellegrupper, og mange i tjeneste!
I løpet av året 2014 har BMS gjennomført en NAMU undersøkelse. Dette er den sjette
NAMU-undesøkelsen i menighetens historie. Årets undersøkelse viser oss to tydelige
trekk. Vi er mer balansert i forholdet mellom felleskap, tjeneste og tro. Det tror jeg er
bra. Men menighetens kapasitet er ikke så stor som vi kunne håpe på. Eller for å sitere
vår mentor, Ommund Rolfsen: «Menighetens kapasitet kan sammenliknes med en som
kan løpe. Det er mer enn å kunne gå, men svakere enn å kunne løpe godt.» Vi ønsker å
være med i løpet. Dette blir litt av utfordringen vår i tiden som kommer. Hvordan bli i
stand til å løpe?
Ved årsskiftet begynte Vidar Bakke som hovedprest og daglig leder hos oss. Også Ariane
Thingnæs begynte hos oss i løpet av våren, i stillingen som ungdomspastor/
administrasjon. Monica Straume og Maria Oftedal avsluttet sine tjenester. Vi er takknemlige for hva de har gjort og er glade og takknemlige for de nye som har startet opp.
Menighetsrådet har i løpet av 2014 hatt 12 møter, og drøftet 66 ulike saker. Menighetsrådets medlemmer har vært Oddbjørn Folde (leder), Vidar Bakke, Kari Sinnes, Reidun
Aalstad, Vigdis Norheim, Hans Lie, Finn Stangeland (referent). Eirik Thorsen har møtt fast
som vararepresentant.
Det er Utrustende lederskap vi i Menighetsrådet har valgt som et særlig satsingsområde
nå i første omgang, som oppfølging av menighetsundersøkelsen. Vi ønsker å få på plass
igjen noen gode strukturer på dette området. Det handler om gartnerarbeid i hverandres
liv. Og så ber vi om spirekraft fra Ham!
Oddbjørn Folde
Leder av Menighetsrådet

STAB OG ANSATTE
I LØPET AV 2014
VIDAR MÆLAND BAKKE - 100%
MONICA STRAUME - 20% (vår)
ARIANE THINGNÆS - 100% (fra mars)
ANNE MARIE VIK RØYSE - 30%
MARIA OFTEDAL - 25% (vår)
KJELL MARTIN RAKNES - 20%
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DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER

GUDSTJENESTE

205 (224) PERSONER
DIG JR

50 (50) PERSONER

DIG

50 (45) PERSONER

OFFER OG GIVERTJENESTE

150 361 KR (251 737)

OFFER

1 486 960 KR (1 435 722)

GIVERTJENESTE

SPONSOR

96 000 KR (100 860)
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WEB OG NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER AV TALER
3433 (4975)

SNITT PR UKE

178 512 (258 680)

TOTALT 2014

UNIKE BESØK PÅ BYMENIGHETEN-SANDNES.NO
416 (485)

SNITT PR UKE

21 635 (25 213)

TOTALT 2014

SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN

3 (3)

TIGERKLUBB (1 - 4 KLASSE)

18 (18)

0 (3)

TWEENSGRUPPER (5 - 7) KLASSE

0 (18)

5 (2)

DIG DEEPER (8 KLASSE +++)

40 (40)

15 (15)

CELLEGRUPPER

135 (140)

ANTALL

ANTALL

GRUPPER 23 (23)

DELTAKERE

4

211 (216)

DÅP OG KONFIRMANTER

ANTALL DÅP

4 (2)

NYE OG GAMLE MEDLEMMER

ANTALL KONFIRMANTER 16 (34)

ANTALL INNMELDINGER

4 (0)

ANTALL UTMELDINGER

6 (4)

ANTALL MEDLEMMER

350 (352)

FOLK I TJENESTER

FRIVILLIGE
FRIVILLIGE BARNEARBEID

25 (ca. 30)

GJ.SN. FRIVILLIGE HVER GUDSTJENESTE

40 (ca. 33)

FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER

ca. 30 (ca. 30)

LEDERE I CELLEGRUPPER

ca. 25 (ca. 23)

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID

27 (ca. 15)

FRIVILLIGE SHOWIT-TEAMET

ca. 20 (ca. 20)
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BARN OG GUDSTJENESTE

JUNGELGJENG (0 - 10 ÅR) 35 (36)

S-KLUBB (5 - 7 KLASSE) 17 vår / 14 høst (13)

ØKONOMI
INNTEKTER

UTGIFTER

DIV TILSKUDD
284 100

TILSKUDD OG
GAVER 165 500

GAVER TIL NYPLANTING OG MISJON
Bymenigheten har også i 2014
støttet menighetsplanting i Norge og
misjon utenfor Norge:

SALG OG BETALING
405 100

KJØP AV VARER OG
TJENESTER

Kr 50 000 til "Attentretti", en nyplantet studentmenighet i Bergen

975 800
GIVERTJENESTE OG
INNSAMLEDE
MIDLER

LØNN

1 818 900

1 558 400

Kr 50 000 til DAWN Norge - til menighetsplantingsprosjekt i Norge
og Europa
Kr 190 000 til misjonsprosjektet
i Egypt

TOTALT INNTEKTER

2 514 443

(2 693 604)

TOTALT UTGIFTER

2 699 667

(2 530 799)

ÅRETS UNDERSKUDD

185 224

(overskudd 162 805)

TANKER OM REGNSKAPET
Året har vært en utfordring regnskapsmessig og vi har fått et underskudd på kr. 185.200. Kort fortalt består det av kr 40.000 i
mindre inntekter enn budsjettert, kr 85.000 i økte driftskostnader og kr 60.000 mer i personalkost enn budsjett.
Etter god respons fra givere i desember greide vi nesten å nå budsjettet for givertjenesten på 1,5 mill. Det manglet bare kr
13.000. I tillegg har flere sponsorer bidratt, og også lovet større gaver i 2015. Derfor er vi optimistiske og mener at budsjettet
for 2015 er realistisk. Men vi må ha budsjettdisiplin og stort fokus på givertjenesten.
Finn Stangeland - økonomi
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Rapporter fra barne- og ungdomsarbeid og tjenestegrupper
Minigjengen / Jungelgjengen / S-klubben
Dette er våre aldersbestemte grupper for barn og unge under gudstjenesten. Minigjengen er aldersgruppen 0 - 4 år. Jungelgjengen er gruppen 4 - 5 klasse. Disse to gruppene holder til på bydelshuset under gudstjenestene. S-klubben er fra 5. - 7.
klasse. De har sine samlinger på menighetsloftet, der de også har egen kirkekaffe! Alle tre gruppen lider av få ledere.

Tigerklubben
Dette året har det vært tre tigerklubber. 1. - 3. klasse jenter (5 stk.), 4.klasse jenter (6 stk.) og 1. - 4. klasse gutter (7 stk.).
De har hatt 10 samlinger, som har vært rundt omkring i hjemmene.

Dig Junior
Et høydepunkt på våren var "Filmkveld med overnatting" hvor det var 76 stk. - der 42 overnattet på Salem. I høst var det 64
stk. på "Vil du bli kjendis?", der vi hadde besøk av Tor Kvammen. En del oppsøker stillerommet på loftet hvor det er en voksen
og de kan snakke sammen. Bibelkryssord og "lagebord" er fortsatt populære aktiviteter - i tillegg til kiosken da. Vi har vært 5 6 ledere hver gang, og har hatt god hjelp av ungdommer i 8. og 9.klasse til å stå i kiosk og hjelpe til med mat. De gangene vi
ikke har hatt besøk av noen "andaktsholder" utenfra brukte vi Dig-deeper episoder. Vi avslutter Dig Junior kvelden med et
enkelt måltid.

Dig
DIG har hatt mange 8. og 9. klassinger men sliter fortsatt med å få de 10.klassinger til å komme. Vi har vært mange i høst 2014
og det har vært veldig kjekt alle de gangene vi har hatt DIG. Vi har et engasjerte styre som står på og gjør kveldene enda
bedre. Vi har fått mange nye i styre, men må tenke litt på hvordan vi kan investere i ledertrening for dem sånn at de kan fortsette etter at ''de store'' slutter. En ting som styre og ungdommene har lyst til å ha på plass men har ikke fått til er en skikkelig
lovsangband. De ønsker seg en slags voksen mentor som kunne hjelpe dem med det, men vi har ikke funnet noen ennå.

Dig Deeper
Grupper for ungdommer. En voksen leder har gruppen hjemme. Gruppeleder velger fritt opplegg og format. Ungdomspastor
gir støtte og hjelp med opplegg. Vi har i fem grupper.

Velkomst
En stabil og flott gjeng! Vårt mål er at både store og små skal ha en positiv start på gudstjenesten, bli møtt og sett.

Dekor
Det var utrolig kjekt å få med en ny ung og iderik person i gruppa. Vi hadde nok sett at vi var flere. Det er en utfordring å være
aleine om oppgavene på gudstjenesten. Det er godt å ha hverandre å spille på og å utfylle hverandre, gi hverandre ideer og
korrigering. Det er det lite mulighet til når vi er aleine om oppgavene. Vi grovplanlegger semestrene, men det kan bli store
forandringer når det skal utføres. Inspirasjonen vi får, får vi fra hverandre. Det hadde vert kjekt, inspirerende og oppmuntrende med et kurs el lignende. Leder og nestleder er de samme som har vert noen år.

Lovsangsteam
Lovsangstjenesten består av to faste team, team JJ og team HUM, og et eget team til Show It - gudstjenestene.
Team JJ: Teamet har bestått av tre sangere og tre i bandet. Teamet har vært stabilt, og vi har spilt sammen over flere semester. Det gir en god trygghet og godt samspill i teamet. Vi har arbeidet med å innføre flere nye sanger i menigheten, og ønsker
å fortsette med å utvide repertoaret. Vi trives i tjenesten og har godt fokus i teamet.
Team HUM: Jan Ove Kluver Larssen begynte som fast pianist januar 2014. May-Britt Straume sluttet i teamet sommeren 2014,
så vi var litt få sangere på høsten. Vi trives godt sammen, og synes det er inspirerende å være med i lovsangstjenesten.
Begge teamene er uten trommeslager, og det er ønskelig å rekruttere flere musikere inn i lovsangstjenesten. Det har vært
positivt å få nye monitorer på plass, og at anlegget ble oppgradert før høstsemesteret. Det er ønskelig med mulighet til å øve
med band i forkant av gudstjenestene.

Bønnegrupper for kvinner og menn
Bønn er et viktig fundament for arbeidet. Bønnegruppene møtes i Lundegeilen 18 (menighetskontoret). Kvinnegruppa møtes
hver mandag kl. 18:00 - 19:00. Bønnegruppa for menn møtes hver mandag kl. 07:30 - 08:30. Vi har plass til flere.

7

Rapporter fra tjenestegruppene (forts.)
Koordinatorer på gudstjenester
Tor Arvid og Odd har vært stabile koordinatorer i mange år. På noen av gudstjenestene har vi brukt tidligere koordinatorer til å
stille isteden for oss. Per Egeland er nå for eksempel fast koordinator når hans gruppe har cellegruppeansvaret. Beskrivelsen for
"Praktiske oppgaver på Bydelshuset for Cellegruppene" ble oppdatert høsten 2014 for å få inn i beskrivelsen at cellegruppene
kunne ta med frukt og grønt i stedet for kaker. Prosedyren for oss koordinatorer ble også fornyet i slutten av året 2014 og gjelder
for 2015.

Projektor
Projektorgruppen har i 2014 bestått av en person, Halvard Lillesund. Projektorgruppen bidrar til det visuelle uttrykket i gudstjenesten med informasjon, sang- og bibeltekster, kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp. Projektoransvarlig legger inn og klargjør presentasjonene i forkant i samarbeid med prest og lovsangsteam, og har så å si vært tilstede på hver gudstjeneste og styrt Mac-en.

Lyd
Vi ønsker å tjene forsamlingen med god lyd på gudstjenester og arrangement. I 2014 investerte vi i nytt trådløst anlegg med 10
trådløse bøylemikrofoner og en håndholdt. I tillegg kjøpte vi ny monitorforsterker og monitorhøyttalere til sangerne. Ellers sluttet
Arnstein i lydgruppen etter lang og tro tjeneste. Ny i tjenesten er Torstein Thingnæs.

Show It!
Show It er en feiring for hele familien. Show It er gudstjeneste på en helt ny måte. Show skal engasjere og inkludere. Vårt mål er å
bringe JESUS videre til en ny generasjon. Show It teamet ledes av Ann Sigrunn og Ingrid sammen med et trofast team på rundt 20
kreative personer. I 2014 var det to Show It gudstjenester - 19. januar og 23. november. I tillegg hadde Show It - teamet ansvar for
gudstjenesten på Julaften.

Misjonsutvalg
Våren 2014 var Vigdis og Monika med Åpne Dører til Egypt i forbindelse med vårt misjonsprosjekt der. I november hadde vi gjenvisitt av to egyptiske ledere.

Web-gruppe
Vi drifter, vedlikeholder og oppdaterer våre hjemmesider. Vi redigerer også alle taler og legger dem ut på hjemmesidene våre for
gratis nedlasting for alle. Vi legger også ut en del foto fra livet i Bymenigheten.

"Time-Out"
"Time-Out" på BådeOg - huset var et nytt konsept vi prøvde ut med tre temakvelder på høsten.
Temaene var "Er du der, Gud", "Bryr du deg, Gud" og "Trenger jeg deg, Gud". Gode tilbakemeldinger fra de rundt 30 som deltok. Leieprisen ble noe høy på BådeOg - huset for en videreføring i denne omgang.
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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
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Det skjedde i de dager ...

Julaften i ByMenigheten, 2014
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Bymenigheten
Sandnes

Årsregnskap 2014

RESULTAT
Bymenigheten - Sandnes

Note

Regnskap
2014

Budsjett
2014

Regnskap
2013

Driftsinntekter og driftskostnader
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter
Refusjoner/Overføringer
Tilskudd fra staten/statlige inst
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm.
Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler
SUM DRIFTSINNTEKTER

3
2

Kjøp av varer og tjenester
Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift
Tilskudd og gaver
SUM DRIFTSKOSTANDER

3

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

405 088
80 345
130 000
23 800
50 000
1 861 520
2 550 753

365 000
115 000
130 000
55 000
1 885 000
2 550 000

443 770
111 921
130 000
8 600
53 000
1 940 832
2 688 124

875 337
1 637 852
208 103
2 721 293

750 000
1 505 000
295 000
2 550 000

908 521
1 310 185
312 093
2 530 799

-170 540

-

157 325

Finnansinntekter og kostnader
Renteinntekt og utbytte
Renteutgifter og låneomkostninger
NETTO FINANSPOSTER

6 337
6 337

-5 000
-5 000

5 784
304
5 480

-164 203

-5 000

162 805

5,6

162 805
23 952
186 756

-

35 643
35 643

5,6

22 553
22 553

-

35 643
35 643

-

-

162 805
-

ÅRSRESULTAT
INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)
Bruk av disposisjonsfond
SUM BRUK AV AVSETNINGER
Avsatt til dekning fra tidl. år (underskudd)
Avsatt til disposisjonsfond
SUM AVSETNINGER
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk

Bymenigheten - Sandnes

ORG.NR. 988 342 475

Side 1

BALANSE
pr. 31.12.

Bymenigheten - Sandnes
EIENDELER

Note

2014

2013

28 050

28 050

28 050

28 050

Kortsiktige omløpsmidler
Sum fordringer

101 265
101 265

123 323
123 323

Bankinnskudd og kontanter

204 835

358 248

SUM OMLØPSMIDLER

306 100

481 572

SUM EIENDELER

334 150

509 622

Anleggsmidler
Aksjer og andeler
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SUM ANLEGGSMIDLER

Omløpsmidler

Bymenigheten - Sandnes

ORG.NR. 988 342 475

Side 1

BALANSE
pr. 31.12.

Bymenigheten - Sandnes
EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2014

2013

65 031
28 050
93 081

66 430
162 805
28 050
257 285

241 069
241 069

252 337
252 337

241 069

252 337

334 150

509 622

Egenkapital

Disposisjonsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Kapitalkonto
SUM EGENKAPITAL

5

7
6

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
SUM GJELD

4

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Sandnes, __.__.2015

__________________
Oddbjørn Folde
Soknerådsleder

Bymenigheten - Sandnes

__________________
Vidar Mæland Bakke
Daglig leder

ORG.NR. 988 342 475

Side 2

Bymenigheten - Sandnes
NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014
Note

1

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler
Soknets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 25.
september 2003, og god kommunal regnskapsskikk.
De kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter føres etter bruttoprinsippet, samt etter det
såkalte anordningsprinsippet som vil si at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.
I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på
opptakstidspunktet.
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Budsjett
Det er ikke foretatt budsjettregulering i året, og det er derfor presentert kun én kolonne med årets budsjett.

Note

2

Kommunens tilskudd

Tilskudd
Sum tilskudd

Note

3

4

2013
8 600
8 600

2014
79 444

2013
82 192

Vesentlige regnskapsposter

Merverdiavgiftskompensasjon

Note

2014
23 800
23 800

Vesentlige forpliktelser og lån

5 % av givertjenesten i menigheten avsettes til menighetsplanting i Norge. Pr. 31.12. står det 32.932 som gjeld i balansen
tiltenkt slike prosjekt. Soknet har utover dette ingen vesentlige forpliktelser som ikke fremgår av regnskapet.

Note

5

Avsetninger og bruk av avsetninger

Disposisjonsfond
Disposisjonsfond
Disposisjonsfond - DIG
Beholdning 31.12.

2013
66 430
66 430

Tilført
73 747
63 630
137 377

Anvendt
-23 952
-23 952

Strykninger
-73 747
-41 077
-114 824

2014
66 430
-1 399
65 031

Vedrørende disponering av resultat 2013, jfr vedtak, så er deler av disponeringen tilbakeført med hjemmel i
strykningsreglene. Se egen kolonne over.

Note

6

Egenkapital

Beholdn 01.01.
Årets endringer
Årets mindreforbruk
Tilbakeført strykningsreglene
Beholdn. pr 31.12.

Bymenigheten - Sandnes

DisposisjonsMer-/
fond
mindreforbr.
66 430
162 805
113 425
-162 805
-114 824
65 031
-

ORG.NR. 988 342 475

Kapitalkonto
28 050
28 050

Egenkapital
257 285
-49 380
-114 824
93 081

Side 1

Note

7

Kapitalkonto
2014
28 050
28 050

Balanse 01.01.
Endringer i aksjer og andeler
Sum

Note

8

Familieverkstedet AS

Bymenigheten - Sandnes

2013
28 050
28 050

Aksjer
Antall
525 500

ORG.NR. 988 342 475

Eierandel i %
38,10

Balanseverdi
28 050

Side 2

