ÅRSMELDING 2019

INNHOLD

BYMENIGHETEN SANDNES

S2

LEDER OG STAB

S3

BILDEGLIMT FRA 2019

S4

DELTAKELSE OG
GAVER

S5

WEB OG GRUPPER

S6

MEDLEM OG
TJENESTE

S 7-8

BARN OG ØKONOMI

S9

DIVERSE RAPPORTER

S 10

VISJON OG VERDIER

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

Hilsen til årsmøtet fra Menighetsrådet i Bymenigheten
Høsten
var det valg på nytt menighetsråd i Bymenigheten Det er den nye lederen som er ansvarlig for denne hilsenen til
Årsmøtet Oddbjørn Folde var leder størsteparten av året Vi er svært takknemlige for den utrettelige innsatsen han har gjort
som leder gjennom åtte år, og vi retter også en stor takk til hele det avtroppende menighetsrådet
Avtroppende menighetsråd fikk krone sitt siste år med en fabelaktig -årsfeiring for menigheten, to dager til ende i oktober
Se bildeglimt på neste side Gjennom tre vellykkede arrangementer fikk vi feire både hva Lundehaugen menighet, senere By
menigheten Sandnes har betydd, men også hva menigheten fortsatt betyr i dag Jubileet inspirerte oss også til å se fremover
og drømme om veien videre Vi er overbevist om at Bymenigheten fortsatt har en rolle å spille for å gjøre Jesus kjent for nye
generasjoner og for mennesker som står uten et kristent fellesskap i byen vår og lenger ut
Året
var også året da vi satte fokus på Alpha-kultur Alpha-kurset ble tatt i bruk igjen i vår menighet, nå som et felles
opplegg i de fleste celle husgruppene I en av gruppene fikk vi bli kjent med nye mennesker Alphafesten for hele menighe
ten i mai bar tydelig preg av at storfamilien er blitt større En ny hjemmebasert Alphagruppe ble også startet høsten
med
flere deltakere Alpha-fokuset synliggjorde et stående behov for å ha flere åpne arenaer i menigheten mellom småfellesskapet
i cellegruppene og storfellesskapet i gudstjenesten
Menighetsweekenden på Vaulali i september ble sagt å være den mest vel
lykkede på lang tid Spesielt positivt var det at så mange generasjoner var
representert Det uttrykkes en lengsel hos mange etter at menigheten skal
leve enda mer som en storfamilie Dette kommer det nye menighetsrådet
til å ha fokus på fremover

MENIGHETSSTABEN I
VIDAR M. BAKKE ARIANE C. THINGNÆS (fødselspermisjon i vårsemesteret)

Det avtroppende Menighetsrådet har i
ning:

hatt følgende sammenset-

Oddbjørn Folde leder , Bente Mari Rolfsnes nestleder referent , Håvard
Særheim kasserer , Håvard Nesvåg, Torstein Caixeta Thingnæs og Vidar
Mæland Bakke Tor Arvid Flokketvedt og Ragnhild Øvrebø var vararepre
sentanter som møtte fast Tor Arvid Flokketvedt representerte oss i Fellesrå
det
Det nye Menighetsrådet trådte i kraft formelt . november og har følgende sammensetning:
Henry Ove Berg leder , Vidar Bøhn nestleder ,Thone Eldøy referent , Eirik
Kongsvik økonomiansvarlig , Janeth Lima Kleppe, Erik Aarmo, Tone Grethe
Hagen vara , Tor Arvid Flokketvedt
vara og Fellesråd , Vidar Mæland
Bakke prest og daglig leder

RAYMOND B. NESSE—70% / 40%
(vikar i konf.arbeidet/
f.o.m. sommeren
en fast

-stilling i DIG—

i samarbeid med Salem)
ANNE MARIE VIK RØISE KJELL MARTIN RAKNES (ulønnet medarb. f.o.m. sommeren
MARIA RØISE—8%
PER EGELAND—10%

På vegne av Menighetsrådet,
Henry Ove Berg
Leder

i

(ulønnet medarb.)

)

BILDEGLIMT FRA 2019...

Godhetsfest i Sandvedparken med Sandnes Soul Children

Alpha menighetsfest på Bøcon med nye venner

Jubileumsseminar og panelsamtale om å være menighet i
Menighetsweekend på Vaulali Kim Frode og Ruben Gazki

Menighetsfest på Bøcon januar

Tom Ryen og Ariane C Thingnæs konferansierer på Jubel

Konfirmantleir i Danmark august

Jubel

i Sandnes kulturhus Flere lovsangsteam i aksjon

Jubileums-Showit på Ganddal bydelshus
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DÅP OG KONFIRMANTER
ANTALL DÅP

3* (4)
*1 barn, 2 konfirmanter

FOLK I TJENESTER

NYE OG GAMLE MEDLEMMER

ANTALL KONFIRMANTER 48 (56)
(Samarbeid med Ganddalen menighet)

ANTALL INNMELDINGER
ANTALL DØDE

9 (1)

0 (1)

ANTALL UTMELDTE
ANTALL MEDLEMMER

1 (3)
308 (298)

FRIVILLIGE
FRIVILLIGE BARNEARBEID
FRIVILLIGE I TJENESTEGRUPPER
LEDERE I CELLEGRUPPER
FRIVILLIGE UNGDOMSARBEID
En god del av
lederne er under

år

BARN OG GUDSTJENESTE

JUNGELGJENG (0 - 10 ÅR) ca. 27

TWEENSGJENGEN (5 - 7 KLASSE) ca. 8

ØKONOMI
INNTEKTER

UTGIFTER

TOTALE INNTEKTER

2 902 555 (3 475 437)

TOTALE UTGIFTER

3 326 756 (3 230 036)

TANKER OM REGNSKAPET
Fjoråret endte med et betydelig underskudd som hovedsakelig skyldes fire forhold:
Menighetsweekend
Kr
Weekend viste seg å være priset alt for lavt i forhold til reell døgnpris
-årsjubileum
Kr
Menighetsrådet vedtok en ekstraordinær bevilgning for jubileet
Merkostnader konfirmanter
Kr
Antallet konfirmanter og derfor også ledere økte mye fra året før
Nedgang i sponsorinntekter
Kr
Her ble det budsjettert for optimistisk basert på tidligere år
Bak disse tallene er det en generell utfordring at lønns og andre kostnader er justert opp over flere år i takt med sam
funnet forøvrig, uten at giverinntektene har økt tilsvarende I
hadde menigheten mulighet til å tære på oppsparte
midler Den muligheten har vi ikke i
Det er derfor nødvendig for Menighetsrådet å holde fokus på utgifter og inn
tekter framover
Eirik Kongsvik økonomiansvarlig i Menighetsrådet
og Vidar Bøhn givertjenesteansvarlig

Rapporter fra barne- og ungdomsarbeid og tjenestegrupper
Minigjengen / Jungelgjengen / Tweensgjengen
Dette er våre aldersbestemte grupper for barn og unge under gudstjenesten Minigjengen er aldersgruppen år Jungel-gjengen er gruppen år - klasse Tweensgjengen er fra klasse og oppover Ingen tydelig øvre al
dersgrense Gruppene er på Bydelshuset eller i gymsalen på Ganddal skole Lederne gjør en kjempeinnsats Vi
trenger noen flere for å være der vi skal være, for vi blir lett sårbare med så få I
har vi brukt Tidslinjen NT
og Sprell Levende
Tigerklubben
Det har vært en tigerklubb i sving ca en gang i mnd med - jenter hver gang Det er en klar målsetting framover
å kunne tilby alle barn i menigheten en husgruppe Koordinator Janeth Lima Kleppe
Dig Junior
Dig Junior har fortsatt en veldig god oppslutning med økning av deltakere både vår og høst Ca
barn i gjen
nomsnitt En stor gjeng klasse har engasjert seg som hjelpeledere De dukker opp kl , tar på seg hjelpeleder
genser og er med på alll rigging og forberedelse av kvelden Bibelkryssord, armbrøstkonkurranser og quiz til da
gens tema er fortsatt populære aktiviteter, i tillegg til kiosken da Fifa-turnering i samarbeid med GATE har også
vært en suksess I høst har Anne Marie hatt opplæring for den nye ansvarlige på Dig Jr, Ariane Caixeta Thingnæs
Vi har vært - voksne ledere hver gang, og har hatt god hjelp av DIG styret, ungdommer barn av ledere til å stå i
kiosken andre oppgaver Vi har også hatt hjelp av konfirmanter hver gang i løpet av høsten Det er fortsatt
behov for mer forutsigbarhet når det gjelder hjelp av voksen ledere
Dig
Samarbeidsprosjekt med Salem DIG-kveldene har fortsatt å være annenhver fredag på Salem gjennom hele året
med et snitt på ca personer Det har vært et godt fungerende styre med ungdommer som har tatt stort ansvar
for Dig-kveldene i samarbeid med ungdomspastor Raymond Bicaglia Nesse Dig har fortsatt å bruke temaserien
fra Alpha for ungdom som utgangspunkt for de fleste samlingene Ellers kan det meldes at samarbeidet mellom
de tre ungdomsklubbene på Ganddal er svært godt I
startet Agenda -strategisamlinger der Gate og Dig
deltar med sine ungdomslederteam Samholdet og koordineringen mellom klubbene er langt bedre enn tidligere
Dig Deeper
Dig Deeper er vår samlebetegnelse for cellegrupper disippelfellesskap for større barn ungdommer Dette året
har det vært tre Dig Deeper-grupper i funksjon, en for - klasse, en for en gruppe fjorårskonfirmanter høsten
og en gjeng med jenter i
Disse gruppene har vært ledet av Anne Marie Vik Røise og Ariane C Thing
næs
Lovsangsteam
Lovsangstjenesten består av to faste team, team JJ og team HUM I tillegg 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 sangere og 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 - sangere og - i bandet Vi har i tillegg med noen av
barna på barnesang De er også med på noen av sangene i starten av gudstjenestene for å inkludere barna i lovs
angen 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
Dramateam
Dramateamet ledes av Kristin Dragsund Dette året var henholdsvis jubileumshelga og julaftensgudstjenestene
høydepunkter der flere dyktige skuespillere i menigheten leverte fabelaktige bidrag Også med ujevne mellom
rom gjennom året har representanter for drama bidratt på begynnelsen av gudstjenestene og formidlet bibelske
temaer på overraskende måter for alle aldre

Rapporter fra tjenestegruppene (forts.)
Alpha-gruppe
De fleste cellegruppene brukte det nye Alphaopplegget med videoer våren
En av gruppene var en
- -gruppe med inviterte
gjester, nye i menighetssammenheng Flere i denne gruppa ønsket å fortsette med hjemme-Alpha også i høst, og et par nye ble med
Tiden vil vise om det til enhver tid vil være tilbud om Alphagrupper i hjemmene Kanskje Alpha kan kombineres med en modell for åpen
huskirke som noen ønsker å starte på nyåret

Herreavdelingen i ByMenigheten
Herreavdelingen har fortsatt gjennom hele
, 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 rundt menn
På ekskursjonene har det vært fra - 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

Internasjonal Cafe på BÅDEOG
Hver onsdag fra kl
er det internasjonal cafe på BÅDEOG Dette er et samarbeid mellom KIA, BÅDEOG og menighetene i
Sandnes, der flere fra ByMenigheten er med gjennom året Flere nye landsmenn har funnet veien til Alphagruppe og deltakelse på
gudstjeneste og weekend, gjerne med utgangspunkt i Internasjonal cafe som første kontaktpunkt

Velkomst
Et team på personer ledet av Bård har rullert med å være i velkomsten på våre gudstjenester i
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, note
re navn og koble til andre folk i fellesskapet

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 Tor Arvid vært med fra
og Odd har vært med fra starten av menigheten Med kun to koor
dinatorer er vi sårbare og kunne ønsket at flere ble med
Beskrivelser er utarbeidet for Praktiske oppgaver på Bydelshuset for cellegrupper og koordinatorer Utstyret som benyttes av oss på
gudstjenester og hos barna er samlet i et lagerrom og i noen skap ved siden av scenen Det har gjort det enklere for oss Dekorgruppen
har vi ikke hatt de siste årene og cellegruppen har hatt ansvaret for pynting dekor på gudstjenestene Dekorgruppen sitt utstyr har vi
hatt oversikt over og delvis veiledet cellegruppene i pynting på scenen, noe som har fungert bra
Det har de siste årene vært forskjellige og noen ganger midlertidige ledere på Bydelshuset Vi har derfor erfart varierende grad
av
ryddighet og renhold på enkelte av våre gudstjenester der Det har hendt at vi har måtte vaske toaletter og rom før vi kunne starte opp
med gudstjeneste

Nattverd
Dette er et team med en forholdsvis stor gruppe på lista som stiller opp så sant de kan Marit Berg koordinerer denne tje
nesten 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
Mahdi samarbeider med Vidar og lovsangsteam om forberedelsen av presentasjoner i Propresenter Vi trenger å utdanne en til to
prosjektoransvarlige til som kan avlaste Mahdi i tjenesten når han en gang i mellom ikke kan stille

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 jubileumsseminar på Sandnes menighetssenter

Web-gruppe
Vi ønsker å gjøre menigheten synlig på nettet slik at folk vet om oss! Den viktigste jobben i
har vært å gjøre sidene mobil-vennlige
Vi koser oss fortsatt med å drifte og oppdatere hjemmesidene våre Vi redigerer også talene og legger dem ut til gratis nedlasting

Bønnearbeid / Bønnesenteret
Bønn for damer i Lundegeilen, menighetssenter hver tirsdag mellom kl Starter med en liten andakt et Guds ord fra bibelen
Vi samtaler og deler bønneemner med hverandre før bønn Oppmøte pleier å være alt fra til stk, få ganger er der kanskje ca Ønske er å få samle flere damer sammen i bønn for BMS sitt arbeid og ellers bønne takkemner Bønn for damer har holdt på nesten
siden BMS starta på Lundehaugen skole Alle damer i alle aldre er alltid velkomne til denne bønnetimen!
Bønn for menn er på samme sted, men hver mandag mellom kl - . Også der bibel-lesing, samtale og dele bønneemner
Oppmøte pleier å være og stk Også der stort ønske om å samle flere menn i bønn! Alle menn i alle aldre er alltid velkomne til den
ne bønnetimen! Et ønske er også å få bønneemner fra prest og MR etter behov som vi kan være med å be for Disse bønnemøtene kan
alle bruke til å melde inn Forbønn bønneemner via mail eller sms om en ønsker Alt vil forbli anonymt mellom Vår Herre og bønne
gruppa!

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

