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Tanker om året 2018
«Hvordan går det egentlig i ByMenigheten-Sandnes?»
I møte med ledere i andre menigheter i distriktet får vi stadig det spørsmålet. Ja, hvordan går det
egentlig med oss?
Det er i hovedsak i barne- og ungdomsarbeidet at vi når nye mennesker. Ikke alltid like enkelt å kunne måle resultater av dette arbeidet. Men Jesus sier noe viktig om at vi skal se på barna i forhold til
det å tro. Vi gleder oss over at fire nye ledere har gått inn i barnearbeidet etter at de begynte i menigheten. Fortsatt trenger vi flere for å gi dem som engasjerer seg litt pusterom innimellom.
Året 2018 har i menigheten vært preget av bibelundervisningsverktøyet «Tidslinjen» både for barn
og voksne. Menigheten har vært aktivt med i Agenda1 nettverket, der 10 menigheter i Sandnes er
sammen i et læringsfellesskap. For vår del har dette ført til en ekstra fokusering i høst på hvordan nå
ut og invitere inn, jfr Visjonen vår. «Alpha-kultur» eller «invitasjonskultur», har vi ønsket å gi en
framtredende plass. Høsten har vist noen av oss at vi har begrenset omgang med personer vi ikke
deler troen med. Kanskje skal 2019 bli et år der invitasjonskulturen gir seg utslag i forhold til våre
naboer og kollegaer?
Ett av de tiltak som har praktisert invitasjonskulturen i menigheten i 2018, er Herreavdelingen
med månedlige samlinger gjennom hele året.
Den har vekslet mellom å møtes ute på en arbeidsplass og i et hjem og har noe ulik profil
etter hvor mennene samles. Det har vært fra 15
til over 40 på disse samlingene.
Menighetsrådet har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Oddbjørn Folde (leder), Bente Mari Rolfsnes
(nestleder/referent), Håvard Særheim (kasserer),
Håvard Nesvåg, Øyvind Lunden (til mai), Torstein
Caixeta Thingnæs og Vidar Mæland Bakke. Tor
Arvid Flokketvedt (inn for Øyvind Lunden). Ragnhild Øvrebø er vararepresentant som har møtt
fast det meste av året.

STAB OG ANSATTE
I LØPET AV 2018
VIDAR M. BAKKE - 100%
ARIANE C. THINGNÆS - 100%
(fødselspermisjon største del av året)
RAYMOND B. NESSE—20%-70%
(vikar for ungdomspastor)
ANNE MARIE VIK RØISE - 30%
KJELL MARTIN RAKNES - 20%
MARIA RØISE—8%
PER EGELAND—10% (frivillig adm.)

Rådet har hatt 10 møter og behandlet 52 saker.

«Vi gleder oss over at fire nye ledere har gått inn
i barnearbeidet etter at de begynte i menigheten. Fortsatt trenger vi flere for å gi dem som
engasjerer seg litt pusterom innimellom.»
(Oddbjørn Folde)
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BILDEGLIMT FRA 2018...

Gudstjeneste på Ganddal bydelshus april 2018 (Tidslinjen)

En av to fulle konf.gudstjenester—mai 2018

Menighetsfest på Bøcon—januar 2018

«Mafiakveld» på Dig—høsten 2018 (Dig er annenhver fredag)

Godhetsfesten i Sandvedparken avsluttet Godhet Sandnes /
Godhet Ganddal første uka i juni 2018.

Konfirmantleir i Danmark—august 2018

Dig Junior—70-90 barn annenhver fredag!

«Rom for alle» på to stappfulle julegudstjenester, julaften 2018
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Herreavdelingen på ekskursjon til Luftskvadronen på Sola
våren 2018

DELTAKELSE UKENTLIG I DIVERSE SAMMENHENGER*
(Tall oppgitt i parentes gjennom hele årsmeldinga er 2017-tallene.)

GUDSTJENESTE

179 (170) PERSONER
DIG JR

73 (66) PERSONER

DIG

35 (42) PERSONER

OFFER, GIVERTJENESTE OG SPONSORER

KR 1 613 988 (KR 1 613 375)

OFFER OG GIVERTJENESTE

SPONSORER

324 000 KR (KR 313 000)
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SMÅGRUPPER I BYMENIGHETEN

1 (0)

TIGERKLUBB (1 - 4 KLASSE)

6 (0)

1 (1)

TWEENSGRUPPER (5 - 7) KLASSE

_6 (5)

1 (2)

DIG DEEPER (16 år +)

10 (16)

12 (13)

CELLEGRUPPER

95 (110)

ANTALL

ANTALL

GRUPPER 16 (21)

DELTAKERE
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117 (131)

DÅP OG KONFIRMANTER
ANTALL DÅP

4 (4)

FOLK I TJENESTER

NYE OG GAMLE MEDLEMMER

ANTALL KONFIRMANTER 56 (53)
(Samarbeid med Ganddalen menighet)

ANTALL INNMELDINGER
ANTALL DØDE

1 (17)

1 (1)

ANTALL UTMELDTE

3 (15)

ANTALL MEDLEMMER

296 (299)

FRIVILLIGE
FRIVILLIGE BARNEARBEID
FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER

22 (18)
27 (27)

LEDERE I CELLEGRUPPER

19 (20)

FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID

21 (22)
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BARN OG GUDSTJENESTE

JUNGELGJENG (0 - 10 ÅR) ca. 25

TWEENSGJENGEN (5 - 7 KLASSE) ca. 8

ØKONOMI
INNTEKTER
DIV TILSKUDD
592 721 (399 768)

BRUKERBETALING,
SALG, LEIEINNTEKTER
398 907 (574 748)

GIVERTJENESTE,
OFFER OG
SPONSORSTØTTE
1 937 988
(1 926 375)

UTGIFTER
GAVER TIL MISJON OG NYPLANTING

TILSKUDD TIL ANDRE/
GAVER
214 138 (214 713)

ByMenigheten fortsetter sin støtte til
diskriminerte og forfulgte kristne i
Egypt. I 2018 har 5% av ofringer, givertjeneste og sponsorbidrag blitt
fordelt på de tre organisasjonene
Åpne Dører, Stefanusalliansen og
NMS sine prosjekter i Egypt. Også
Kirkens Nødhjelp mottok offer fra oss
i 2018. Fra 5%-kontoen til menighetsplanting (Priska og Akvila-stipendet)
mottok det nye student-prosjektet
«U Kirke» (Nygatens forsamlingshus i
Stavanger) en støtte på 80 000 kr. På
denne kontoen er det fortsatt et
ubrukt overskudd.

KJØP AV VARER OG
TJENESTER
1 048 734 (1 140 218)

LØNN
1 967 162 (1 588 323)

REFUSJON NAV OG
MVA
545 818 (108 090)

TOTALE INNTEKTER

3 475 436 (3 008 982)

TOTALE UTGIFTER

3 230 035 (2 943 255)

ÅRETS OVERSKUDD

245 400

(65 727)

TANKER OM REGNSKAPET
Resultatet for 2018 viser et regnskap med et overskudd. Det gode resultatet skyldes hovedsakelig innsparinger på lønnskostnader i forbindelse med permisjon. I tillegg har det vært betydelige sponsorbidrag og refusjon fra Gand menighet på samarbeidsstillingen med konfirmantarbeidet. Givertjenesten var urovekkende lav i første halvdel av 2018, men etter en kampanje på
våren for å øke givertjenesten, har den stabilisert seg på et høyere nivå. Det er likevel fortsatt en utfordring å få givertjenesten
til å dekke lønnskostnadene. Menigheten har nå over tid opparbeidet en solid egenkapital.
Håvard Særheim, kasserer i Menighetsrådet
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Rapporter fra barne- og ungdomsarbeid og tjenestegrupper
Minigjengen / Jungelgjengen / Tweensgjengen
Dette er våre aldersbestemte grupper for barn og unge under gudstjenesten. Minigjengen er aldersgruppen 0 - 4
år. Jungel-gjengen er gruppen 4 - 5 klasse. Tweensgjengen er fra 5. klasse og oppover. (Ingen tydelig øvre aldersgrense). Gruppene er på Bydelshuset eller i gymsalen på Ganddal skole. Det er litt færre barn på gudstjenestene
nå. Etter sommeren fikk vi med 4 nye barneledere. Selv om det er god stemning og entusiasme blant de som
står på som ledere i dette arbeidet, er det en kontinuerlig utfordring at vi skulle hatt flere ledere i hver gruppe.
Det er sårbart når det bare akkurat går rundt med ledere. Hele 2018 har barna jobbet med Tidslinjen - GT - dette
opplegget har fungert godt!
Tigerklubben
Det har vært en tigerklubb i sving ca en gang i mnd med 4-6 jenter hver gang. De har brukt Tidslinjen.
(Koordinator: Janeth Lima Kleppe)
Dig Junior
Dig Junior har fortsatt en veldig god oppslutning med økning av deltakere både vår og høst. 73 barn i gjennomsnitt høsten 2018 (69 i 2017). Ekstra kjekt at den store gjengen med 6.klassinger fortsatte etter sommeren i
7.klasse også. Gruppa på Facebook med informasjon til foreldrene har fått flere «følgere» og det blir lagt ut informasjon både før og etter en Dig Junior kveld. «Stillerommet» på loftet har utgått dette året pga mangel på ledere
som liker å ha en samtalegruppe + behov for alle voksne nede. Bibelkryssord, armbrøstkonkurranser og quiz til
dagens tema er fortsatt populære aktiviteter, i tillegg til kiosken da. Ekstra kjekt når kiosken ble flyttet opp i høst!
Vi har vært 5-6 ledere hver gang, og har hatt god hjelp av ungdommer/barn av ledere til å stå i kiosken + andre
oppgaver. Vi var 4 faste ledere våren og 5 faste høsten så det må fortsatt alltid spørres om flere folk hver gang.
De gangene vi ikke har hatt besøk av noen «andaktsholder» utenfra brukte vi Viggo og Chris for tweens/ Viggofilmer. Vi avslutter Dig Junior-kvelden med et måltid. Vi må tenke enkelt siden det er vanskelig å plassere alle
rundt bord når vi er så mange.
Dig
Samarbeidsprosjekt med Salem. DIG-kveldene har fortsatt å være annenhver fredag på Salem gjennom hele året
med et snitt på 35 personer. Det har vært et godt fungerende styre med ungdommer som har tatt stort ansvar
for Dig-kveldene i samarbeid med ungdomspastor-vikar Raymond Bicaglia Nesse. Høsten 2018 benyttet Dig temaserien fra Alpha for ungdom som utgangspunkt for de fleste samlingene. I løpet av året ble det tatt initiativ til
å pusse opp lokalene bakerst på Salem. Det ble omgjort til et stilig cafeområde til stor glede for ungdommene.
Dig Deeper
Dig Deeper er vår samlebetegnelse for cellegrupper/disippelfellesskap for større barn/ ungdommer. Dette året
har det vært to Dig Deeper-grupper i funksjon, en for 5.-7. klasse og en for 16+. Disse har vært ledet av Anne
Marie Vik Røise og Ariane C. Thingnæs.
Lovsangsteam
Lovsangstjenesten består av to faste team, team JJ og team HUM. Utover dette har det vært egne sammensatte
team til «Syng med» i Sandnes kirke, og spesielle anledninger som julaften og konf. gudstjenester. Der er mye
sang- og musikk-krefter i menigheten vår.
Team HUM: Teamet har bestått av 4 sangere og 3 musikere. Vi har vært en stabil gjeng, og vi har spilt sammen
lenge. Vi har det kjekt sammen, og trives i tjenesten. Vi prøver å jobbe bevisst med mest kjente sanger og litt nye
sanger. Det fungerer best for både team og forsamling. Vi har hatt med en stabil gjeng jenter som har ledet sang
med barna. Det synes vi er kjekt!
Team JJ: Teamet har vært en stabil gjeng bestående av tre sangere og tre til fire i bandet. Vi har jobbet med å
finne nye sanger å innføre i teamet, og har sammen med team HUM laget en liste over en del sanger som vi ønsker å bruke jevnlig på gudstjenestene. Dette for å variere sangene og samtidig sikre at det skal være noen kjente
sanger hver gang.
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Rapporter fra tjenestegruppene (forts.)
Koordinatorer på gudstjenester
Tor Arid og Odd står til tjeneste under gudstjenestene og er et serviceteam som har organisert og hatt oversikt over det praktiske
gjennom hele året. I 2018 ga Bydelshuset oss tilgang til nye skap og et nytt utstyrsrom rett ved sceneområdet, noe som har forenklet rigge-prosessen betraktelig. Sammen med cellegruppene har det også løst seg ganske bra med dekor på scenen under gudstjenestene. Ofte har den samme installasjonen blitt benyttet flere ganger. Vi savner likevel fortsatt et fast dekor-team som kan tenke
enda ber bevisst over formidlingen gjennom dekor.

Velkomst
Et team på 6 personer ledet av Bård har rullert med å være i «velkomsten» på våre gudstjenester i 2018. Dette er de første ansiktene som møter alle som kommer til gudstjeneste. Tjenesten handler også om å fange spesielt opp dem som er nye i vår sammenheng, notere navn og koble til andre folk i fellesskapet.

Nattverd
Dette er et team med en forholdsvis stor gruppe på lista som stiller opp så sant de kan. Marit Berg koordinerer denne
tjenesten. Hun sørger også for at det alltid er hjemmebakt nattverdbrød tilgjengelig.
Prosjektor
Mahdi Hakimi har vært trofast prosjektor-ansvarlig på så godt som alle gudstjenester og Syng med-arrangementer gjennom hele
året. Bare i sin egen dåp og konfirmasjon fikk han «fri». Mahdi samarbeider med Vidar og lovsangsteam om forberedelsen av presentasjoner i Propresenter. Vi har hatt noen tekniske utfordringer på enkelte gudstjenester og har jobbet noe med å optimalisere
programvaren slik at vi unngår «hick-ups» på våre arrangementer.

Lyd
Njål og Geir er faste lydansvarlige på gudstjenestene i Bydelshuset. Ove er back-up der, samt at han har hatt ansvaret for lyd på
Syng med-kvelder, menighetsfest på Bøcon, julaftensgudstjenester og «seminar for byen» på BÅDEOG.

Web-gruppe
Vi koser oss med å drifte og oppdatere våre hjemmesider. Vi redigerer også talene og legger dem ut til nedlasting for alle. (Og websider bedre tilpasset mobiltelefon nærmer seg.)

Bønnearbeid / Bønnesenteret
Deler av året har det vært både en bønnegruppe for kvinner og en for menn i funksjon i «Bønnesenteret» i Lundegeilen 18. Bønnegruppa for damer koordineres av Liv Synnøve Tveit og møter tirsdager kl 18.00 - 19.00. De samtaler litt før de ber - deler bønne
og takke-emner. Ber for menigheten, stab, barne og ungd.arbeid. Cellegrupper mm.... Ber for Sandnes, Norge og verden osv. Godt
å være sammen i bønn. Vi ser dette som viktig for menigheten og oss som ber osv. Denne gruppa oppfordrer folk i menigheten til
å spille inn forbønnsemner som kan bæres frem på samlingene. Mannsgruppa v/ Ove Eldøy forsøkte å bytte tidspunkt fra morgen
til kveldstid for å se om flere ville komme. Det gjorde det ikke, så gruppa valgte å ta pause på ubestemt tid. Senhøstes samlet Erik
Aarmo en gruppe venner til noen ukentlige samlinger med fokus på «Lectio Divina / Lectio Operatio», en spesiell lyttende bibellesning. Dette tilbudet ser ut til å bli videreført i det som kalles «Kontemplativ gruppe» våren 2019. seg Det er også en fast gruppe
av menighetsledere som møtes hver fredag formiddag i Bønnesenteret, ledet av Vidar Bakke og John Arve Lunde.
Ved starten av hvert semester arrangeres Bønne– og Fasteuke i samarbeid mellom Familiekirken og Bymenigheten.
I desember 2018 var Bymenigheten med og startet opp Bønne– og velsignelsesvandring i Sandnes i regi av en tverrkirkelig komite.
Tanken er at dette skal gjennomføres minst to ganger i semesteret.

Herreavdelingen i ByMenigheten
Herreavdelingen hadde oppstart i 2017 og har møttes til månedlige samlinger gjennom hele 2018, annenhver måned hjemme hos
Bård Bakke i Gaupeveien, annenhver måned på «ekskursjon» til en arbeidsplass hos noen i menigheten eller i vår bekjentskapskrets. På hjemmekveldene har det vært jevnt over 20-25 personer. På «ekskursjonene» har det vært fra 25-40 menn. Spennende
tema-innledere og flotte samtaler om livet. Disse kveldene samler både på tvers av generasjoner og er et velegnet sted å invitere
med seg venner som ikke så lett finner veien til våre gudstjenester. En av dem som har gått fast i Herreavdelingen i 2018 har takket ja til å være med videre i Alpha-gruppe.

Internasjonal Cafe på BÅDEOG
Hver onsdag fra kl. 16.00-18.00 er det internasjonal cafe på BÅDEOG. Dette er et samarbeid mellom KIA, BÅDEOG og menighetene
i Sandnes, der ByMenigheten har stilt med flere faste medarbeidere gjennom året. Internasjonal Cafe har også gitt oss nye kontakter i det internasjonale miljøet som vi har sett igjen på andre arrangementer i menighetens regi, bl.a. gudstjenester, Herreavdelingen og Godhet.
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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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