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ByMenigheten—Sandnes— nesten voksen—slutt på veksten?
Årsmeldingen 2016 for ByMenigheten Sandnes vil jeg benytte til å realitetsorientere oss.
Høsten 2016 hadde vi en NAMU undersøkelse, slik som vi har hatt ved flere anledninger.
Men for oss som ledelse var resultatet ved første øyekast nedslående.
Vår menighet er ikke lenger å regne som en ny menighet. Kirkeforskning fra USA sier at
en menighet som er yngre enn 15 år vokser, men når den blir mer enn 15 år vokser den
ikke lengre. Men kommer det en ny menighet til samme område, vil “eldre” menigheter
også vokse.
Så er spørsmålet: Hvordan vokse?
Starte på ny.
Starte noe nytt.
Fornye den “gamle” menigheten.
Så blir utfordringen; hvor går veien videre for BMS?
Stab:
Ariane Caixeta Thingnæs kom tilbake etter svangerskapspermisjon i mars måned. Monica
Straume, Oda Vik og Ida Lund sluttet da etter avtaler. Senere kom Nora Eide Bakke inn
som renholdsmedarbeider.
Utenom dette har staben bestått av Vidar Mæland Bakke, Anne Marie Vik Røise, Kjell
Martin Raknes. Per Egeland begynte som frivillig stab høsten 2016.

Menighetsrådet har bestått av Oddbjørn Folde (leder), Bente Mari Rolfsnes, Håvard Nesvåg, Håvard Særheim, Øyvind Lunden, Torstein Caixeta Thingnæs og Vidar Bakke.Tor
Arvid Flokketvedt og Ragnhild Øvrebø er vararepresentanter.
Rådet har avholdt 11 møter og behandlet 47 saker.
Oddbjørn Folde, menighetsrådsleder

STAB OG ANSATTE
I LØPET AV 2016
VIDAR M. BAKKE - 100%
ARIANE THINGNÆS - 100% (f.o.m. mars)
ANNE MARIE VIK RØISE - 30%
MONICA STRAUME - 20% (vikar til april)
KJELL MARTIN RAKNES - 20%
IDA LUND—25% (renhold/ ungdom til juni)
ODA VIK—15% (ungdom til juni)
NORA EIDE BAKKE—8% renhold (fra august)
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DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER

GUDSTJENESTE

203 (205) PERSONER
DIG JR

63 (54) PERSONER

DIG

32 (45) PERSONER

OFFER, GIVERTJENESTE OG SPONSORER

KR 1 695 895 (KR 1 677 924)

OFFER OG GIVERTJENESTE

SPONSORER

KR 312 000 (KR 362 107)
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WEB OG NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER AV TALER
3299 (1648)

SNITT PR UKE

171 534 (85 711) TOTALT 2016

UNIKE BESØK PÅ BYMENIGHETEN-SANDNES.NO
323 (320)

SNITT PR UKE

16 816 (16 647)

TOTALT 2016

SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN

4 (3)

TIGERKLUBB (1 - 4 KLASSE)

0 (0)

TWEENSGRUPPER (5 - 7) KLASSE

3 (6)

DIG DEEPER (8 KLASSE +++)

14 (16)

16 (15)
0 (0)
20 (23)

CELLEGRUPPER

125 (135)

ANTALL

ANTALL

GRUPPER 21 (25)

DELTAKERE

4

161 (173)

DÅP OG KONFIRMANTER
ANTALL DÅP

4 (2)

NYE OG GAMLE MEDLEMMER

ANTALL KONFIRMANTER

ANTALL INNMELDINGER

11 (11)

ANTALL UTMELDINGER

0 (76)

ANTALL MEDLEMMER

296

54 (41)

FOLK I TJENESTER

FRIVILLIGE
FRIVILLIGE BARNEARBEID

18 (25)

GJ.SN. FRIVILLIGE HVER GUDSTJENESTE

40 (42)

FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER

28 (30)

LEDERE I CELLEGRUPPER

24 (25)

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID

27 (23)

FRIVILLIGE SHOWIT-TEAMET

20 (20)
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BARN OG GUDSTJENESTE

JUNGELGJENG (0 - 10 ÅR) 30 (30)

S-KLUBB (5 - 7 KLASSE) 7 (9)

ØKONOMI
INNTEKTER

UTGIFTER

DIV TILSKUDD
292 598

TILSKUDD OG
GAVER 222 483

SALG, BETALING, LEIE
472 399

VARER OG TJENESTER

GAVER TIL NYPLANTING OG MISJON
ByMenigheten videreførte sin støtte
til Egypt, men valgte å fordele
støtten på tre organisasjoner: Åpne
Dører, NMS og Stefanusalliansen.
Disse mottok 106 949 kr.

(INKL. FELLESRÅD/ MVA)

908 109

Av den såkalte 5%-kontoen til menighetsplanting valgte menighetsrådet å
gi en ”raushetsgave” på 50 000 kr til
IMI Sandnes som er en ny menighetsplanting i vår egen by.

REFUSJON NAV OG
MVA
77 277
LØNN
GIVERTJENESTE OG
INNSAMLEDE
MIDLER

1 574 168

Videre har Menighetsrådet støttet et
prosjekt for utdanning av menighetsplantere i Tsjekkia der vår tidligere
prest Helge Standal deltok med ledertrening.

2 007 895

TOTALT INNTEKTER

2 850 169 (3 227 168)

TOTALT UTGIFTER

2 704 759 (2 727 800)

ÅRETS OVERSKUDD

145 410

(499 368)

TANKER OM REGNSKAPET
Regnskapsåret 2016 viser et overskudd på 145 410, hovedsaklig på grunn av rause sponsorgaver, solid givertjeneste, og noe
reduserte lønnskostnader. Givertjenesten var under budsjett, men på samme nivå som i 2015. Antallet faste stillinger videreføres, og vi skal fortsatt være en raus menighet i misjon.
Håvard Særheim, økonomiansvarlig i MR
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Rapporter fra barne- og ungdomsarbeid og tjenestegrupper
Minigjengen / Jungelgjengen / Tweensklubben
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. Tweensklubben (før Sklubben) er fra 5. - 7. klasse. En del av lederne som hadde stått på i mange år, fikk avløsning av nye i 2016. Vi trenger å jobbe
målrettet med framover med å få flere ledere inn i dette viktige arbeidet. Det er før de er 13 at de fleste tar i mot Jesus som
forblir kristne gjennom livet. Så denne gruppa trenger vi å prioritere høyest!

Tigerklubben
Dette året har det vært fire tigerklubber med seksten jenter og gutter til sammen. Gruppene foregår på kveldstid rundt omkring i hjemmene.

Dig Junior
Dig Junior hadde 48 barn i gjennomsnitt våren 2016(50 i 2015) og 61 barn i gjennomsnitt høsten 2016 (66 i 2015). Det er alltid
best oppmøte om høsten. Ekstra kjekt i høst var at det kom 25 nye 5.klassegutter fra Sørbø skole! Et høydepunkt om våren
var «Filmkveld med pizza og overnatting» hvor det var 60 stk men «bare» 23 overnattet på Salem. I høst var det 73 stk på
«Vinn på minuttet». 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 6-7 ledere hver gang, og har hatt god hjelp av
ungdommer i 10.klasse/ 1. videregående til å stå i kiosken. De gangene vi ikke har hatt besøk av noen «andaktsholder» utenfra brukte vi dig deeper episoder. Denne høsten brukte vi episode 1-5. Vi avslutter Dig Junior-kvelden med et enkelt måltid.

Dig
De gangene vi har lykkes best dette året er de gangene vi har klart å integrere aktivitet og formidling.
Det har vært en god erfaring å bruke hjemmene våre i større grad som arena for elasjonsbygging og undervisning. Godt å få
hjelp av andre voksne til å lage mat og hjelpe praktisk. Økt samarbeid med Oasen har virket positivt.

Dig Deeper
Dig Deeper er vår samlebetegnelse for cellegrupper/disippelfellesskap for ungdommer. Dette året har det vært tre Dig Deeper
-grupper i funksjon, pluss to konfirmantgrupper. Ledere for gruppene har vært Ariane, Liv Harriet, Anne Marie og Arne.

Velkomst
Velkomstgruppa er det første folk møter når de kommer inn på våre gudstjenester. Gruppa har fortsatt arbeidet dette året
med å bli mer synlige også etter gudstjenestene, notere navn og kontaktopplysninger på dem som er der for første gang, og
koble nye til cellegrupper så raskt som mulig. Representanter for velkomstgruppa deltar i planlegging og gjennomføring av Blikjent-måltider for nye.

Dekor
Våren 2016 var vi fire personer i dekor. Høsten 2016 har vi vert to personer, der den ene har vert på reise noe av semesteret.
Våren fungerte greit hvor vi fordelte oppgavene på de som var med. Det ble ca 4-5 ganger pr person. Noen gikk sammen om
oppgavene. Da vi ble så få til høsten har vi gjort det litt annerledes. Vi har lagt en installasjon som vi har laget en beskrivelse
på og hvor vi har tatt bilder. Installasjonen følger tema og vi har forandret etter som temaene har forandret seg. Cellegruppa har da overtatt dekorjobben.
Våren 2016 hadde vi 2-3 samlinger hvor vi planla semesteret. Det har ikke blitt noen samling på høsten. Når vi er så få som vi
er nå, blir det lite samlinger og lite inspirasjon til å stå i den tjenesten vi har tatt på oss. Vi har et sterkt ønske om å få flere
med i dekor. Vi takker for at dere vil bli med og be flere frem til denne tjenesten.

Lovsangsteam
Lovsangstjenesten består av to faste team, team JJ og team HUM, og et eget team til Show It - gudstjenester, foruten julaften
og konfirmasjon Team JJ: Teamet har bestått av fire sangere og besetningen piano, akk.-gitar, bass og trommer. Teamet har
vært stabilt, og vi har spilt sammen over flere semester. Det gir en god trygghet og godt samspill i teamet. Har vært vanskelig
å få til øvelser i forkant av tjenestesøndagene, noe som har resultert i litt presset tid til gjennomspilling/innlæring før gudstjenestene. Team HUM: Vi hadde en fast kjerne på 7 deltakere i løpet av året. Vi er en gjeng som trives godt sammen, og syns
det er in-spirerende å være med i lovsangstjenesten.I året som kommer vil vi jobbe med: 1) å bli mer bevist i rollen som lovsangere. 2) Å finne sanger som passer for ulike generasjoner. 3) Å finne en trommeslager .
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Rapporter fra tjenestegruppene (forts.)
Koordinatorer på gudstjenester
Vi står til tjeneste, under gudstjenestene er vi et serviceteam som organiserer og har oversikt over det praktiske. Tor Arvid og
Odd har vært stabile koordinatorer i mange år. Beskrivelser er utarbeidet for "Praktiske oppgaver» på Bydelshuset for celle
grupper og koordinatorer. Det siste året er det skjedd en del ombygging av Bydelshuset og noe endringer og nye rutine/krav for
oss som er leietakere på huset. Vi tror at endringene til slutt vil gjøre det enklere å drive våre aktiviteter på Bydelshuset.

Projektor
Projektoransvarlig har i 2016 vært Hallvard Lillesund og Ida Pollestad. Svein Heskje har tatt seg av Showit-gudstjenestene. Mag
nus Straume har vært reserve. Projektorgruppen bidrar til det visuelle uttrykket i gudstjenesten med informasjon, sang- og bi
belttekster, kjernepunkt i talen, bilder og filmklipp. Vi ønsker å rekruttere 1-2 personer som kan lære programvaren og benyttes
som reserve.

Lyd
Jonas Edland (med hjelp av Pappa Geir) avløste Torstein dette året. Njål er fortsatt ansvarlig for gruppa, med god hjelp av Ove som
«superreserve» og på spesielle arrangement. Thone/Ove har styrt lyd på Show-it.

Show It!
Show It er en feiring for alle generasjoner. Show It er gudstjeneste på en helt ny måte. Show skal engasjere og inkludere. Vårt
mål er at alle skal få være i samme rom å få den samme undervisningen. Hjemmet får med seg en dvd som skal være et hjelpe
middel til at foreldrene kan jobbe med det samme temaet hjemme. Show It teamet ledes av Ingrid Halvorsen Heskje sammen
med et trofast team på ca20 fantastisiske personer som stiller opp år etter år for å få dette til. I 2016 var det tre Show It guds
tjenester i en serie på seks om "Ronny Hood og Guds fulle rustning". De neste tre gudstjenestene i denne serien kommmer i
2017.

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. Det jobbes (litt sakte) med å forenkle og fornye
designet. Det jobbes fortsatt med et bedre planleggings– og kalenderverktøy for frivillige medarbeidere.

Bønnegrupper og forbønnsteam
De faste bønnegruppene på Menighetshuset har fortsatt å ha samlinger for menn på mandager kl. 07.30 og for damer på mandager kl. 18.00. Den faste forbønnstjenesten under gudstjenestene lå nede noen år, men ble restartet høsten 2015 og har blitt et fast
innslag på alle gudstjenester. Det har også deltatt folk fra menigheten på Faste– og bønneuker ved starten av hvert semester, i
samarbeid med Familiekirken. Det er et ønske for forbønnsteamet å være tilgjengelig for forbønn i hjemmene og bidra til at forbønnstjenesten flyter naturlig i cellegruppene.

NYTT AV ÅRET: ”GODHET SANDNES!”
I juni deltok ByMenigheten-Sandnes i å arrangere
både Godhet Ganddal og Godhet Sandnes. Her er
det manns-cellegruppa som tok jobben med å
rydde ut av en leilighet og flytte for en eldre
mann som skulle flytte på Bo og aktivitetssenter.
Han manglet familie i Sandnes og hadde stor glede av Godhets-uka. Vi stod også sammen med
mange nye ”landsmenn” som deltok både på
Godhet Ganddal og Godhet Sandnes.
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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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