ÅRSMELDING for LYE
FORSAMLINGSSTYRE 2016
Innledning
Kjære alle brukere av Lye Forsamlingshus!
I sin tid var det noe kritikk om at visjonen vår «Vi vil at alle på Lye skal bli bedre kjente med Jesus
Kristus» var for tam og lite utadrettet. Men leser vi Paulus i Filipperne 3,7-10;, tror jeg visjonen står
seg: For å kunne gå ut i all verden med Evangeliet, må vi først gå til Kristus!
7

Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. 8 Ja, jeg regner alt som tap fordi det å
kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som
verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus 9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med
den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. 10 Da kjenner jeg ham og kraften av
hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han 11 – måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de
døde!

Forsamlingsstyret er styre for alt fellesarbeid på Lye Forsamlingshus så som barnearbeid,
ungdomsarbeid og voksenarbeid. Mange legger ned stor innsats i dette arbeidet, og styret vil rette
en stor takk til alle som har deltatt i dei ulike arbeidsgrenene og tenestegruppene dette året!

Sammensetning av styret:
Forsamlingsstyret fram til årsmøtet i 2016:
Arne Heggheim
Geir Tore Salmelid
Hildegunn Undheim
Forsamlingsstyret fra årsmøtet i 2016:
Arne Heggheim
Geir Tore Salmelid
Hildegunn Undheim
Liv Heidrun Heskestad

leder
nestleder
styremedlem
leder
nestleder
styremedlem
Styremedlem og sekretær fra høsten 2016

I tillegg er forsamlingsprest Gunnar Frøyland medlem av styret. Daglig leder har møterett og har
fungert som sekretær. Fra 11. august 2016 fikk han innvilget 1 års permisjon. Ungdomsarbeider
Anders Høgsås har også møterett, og møter når det er saker som gjelder ungdomsarbeidet.
Knut Jarle Hjørnevik gikk ut av styret 2015, men har fortsatt som kasserer, han ønsker avløsning fra
2017
Overordna mål for arbeidet er å legge til rette for at visjonen skal bli nådd og lede fellesarbeidet på
Huset!. På hjemmesiden til forsamlingshuset finner en i tillegg til Lover for Lye Forsamlingshus, også
Instruks for Forsamlingsstyret (2014), Instruks for valgkomiteen(2014) og Samarbeidsavtalen med
den norske kirke, DNK(2014)
Forsamlingsstyret har i 2016 hatt 10 ordinære styremøte og behandlet 57 saker. I tillegg har en hatt
ett fellesmøte med Soknerådet, ett fellesmøte mellom Forsamlingsstyret, Hus-styret og Kyrkjesalskomiteen, samt på høsten ett fellesmøte med Husstyret om evt. ekstraordinært årsmøte.
Forsamlingsstyret inviterte til samtalekveld 19. mai.

Tilsette
Forsamlingsstyret lønner stillinger gjennom givertjeneste. I 2016 har dette vært:
● Ungdomsarbeider i 50 % stilling:
▪ Anders Høgsås
● Daglig leder/forsamlingsutvikler i 100 % stilling:
▪ Sigurd Idland fikk ett års permisjon fra 11. august 2016.
● Fra høsten 2016 Søndagsskolemedarbeider i 25% stilling
● Solomun Gebramariam Tesfat. En liten stilling for vask av salen før gudstjenestene. Stillingen
betales av Time sokneråd.

Gudstjenester og søndagsskole
Gudstjenester hver andre søndag er hovedsamlingen for fellesarbeidet på Forsamlingshuset.
Vår sokneprest Gunnar Frøyland har vært prest på de fleste gudstjenestene. I tillegg har prost Kjell
Børge Tjemsland hatt noen gudstjenester.
Søndagsskolen gir barna et fellesskap med både truoopplæring og aktiviteter. Søndagsskolen er også
en viktig arena for lederopplæring for unge. Mer om søndagsskolen i egen årsmelding.
I Sigurd sin permisjonstid har styret valgt å engasjere søndagsskolemedarbeider i 25 % stilling.
Gudstenestestatistikk for 2012-2016:
Nattverd- NattverdDåps- Dåps- KolGudst Personar Snitt gudst
gjester Snitt gudst barn lektar
2012 21
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128
11
1087
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0
0
18
2013 21
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12
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6
7
19
2014 20
2759
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11
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1
2
18
2015 22
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8
22

Beløp
kr 74 187
kr 86 200
kr 91 841
kr 103 201

Snitt
kr 4 122
kr 4 537
kr 5 102
kr 4 691

2016 20
2416
121
11
1143
104
4
5
20
Kr. 93029 Kr.4651
I tillegg var der 1 dåpsgudstjeneste med 13 personer tilstede med en dåp som inngår i tallet over.
På våren var vi med på Fellesgudstjeneste på Jærdagen
Vi registrerer en liten nedgang i frammøtet, muligens betinget av 34 utmeldinger fra DNK etter uroen
over Kirkemøte i vår.
Nattverddeltagelsen har derimot gått opp

Spesielle arrangement i 2016
●

●
●

Alfakurs med 4 grupper i vårsemesteret og 1 gruppe i høstsemesteret.
● Internasjonal kafe, som gir språktrening i norsk for innvandrere, startet opp i desember
2015. Dette er en utadrettet virksomhet, som har utvidet forsamlingen sin kontaktflate.
Konfirmasjonsfest 10/4
Bønn- og Lovsangskveld med Hilde Svela 28/8

●

●

15 deltagere fra Lye forsamlingshuset var påmeldt på Global Leadership Summit siste helgen i
oktober. Dette er et lederseminar i regi av Willow Creek Norge, og styret er glad for alle som
deltar på dette.
Julekonsert på Forsamlingshuset 18/12 ; «Me syng jula inn» ble arrangert fjerde søndag i
advent, med mange av de kjære julesangene. Dette trakk fullt hus med over 200, og mange som
ikke går på gudstjenestene

Tjenestegrupper
Forsamlingsstyret gleder seg over alle som har deltatt i tjenestegrupper og fått tjene i samsvar med
nådegavene sine.
Tenestegrupper og andre tenester i 20156- med leiar:
Område
# Tenestegruppe
Leiar
1 Agape
Magnhild Sørlie (til sommeren)

BARN og
UNGDOM

GUDSTENESTE

ANDRE
TENESTER

2
3

Barnegospel
JuniorKro

Ragnhild Hanssen
Sigurd Idland (til sommeren)
Anders Høgsås (fra høsten)
Marianne Hauge

4

Lykkeliten open
barnehage

5
6

Lye Blå Kors Speidar
Sundagsskule

7
8

Fredagskvelden
Itte skuletid

9
10
11
12
13

Lovsongsband
Ungdomsbibelgrupper
Bollebakarar
Kjøkkenteneste
Kreativ gruppe

Trygve Netland
Sigurd Idland (til sommeren)
Anne Gunn Vassbø (fra høsten)
Anders Høgsås
Sverre Frantzen
Tom Carlos Slettebø(til
sommeren)
Svein Kåre Harestad
Forsamlingsstyret
Forsamlingsstyret ,
Brit Ege Aarsland (til sommeren)

14
15

Lyd
Møtevert

Asbjørn Aarsland (til sommeren)
Ingjerd Finnbakk

16
17
18

Nattverd
Møteleiing/planlegging
Projektor

Arne Heggheim
Gunnar Frøyland
Eirik Pettersen

19
20
21
22
23

Song og musikk
Alpha leiargruppe
Bønnegruppe
Bønneteneste
Diakoni

Ragnhild Hanssen
Sigurd Idland
Annbjørg Bjelland
Vigdis Frøyland
Annbjørg Bjelland

24

Mediatek

Torill Sandsmark

25
26

Moskus
Onsdagsmøte

Stein Magne Paulsen
Morten Slettebø

NØKLAR,
UTLEIGE,
REINHALD
og VEDLIKEHALD

STYRER

27
28
29

Smågrupper
Språkkafé
Strikkekafé

Hildegunn Undheim
Esperanza Idland
Lillian Hjørnevik

30
31
32
33
34

Web-redaksjonen
Økonomi
Utleigekontakt
Nøkkelansvarleg
Reinhald/innkjøp

Dag Henrik Fosse
Knut Jjarle Hjørnevik
Elfinn Bjånes
Jone Ueland
Solveig Heggheim

35
36

Vask av dukar
Vask av handklede

Margunn Sola
Inger Åsine Ueland

37
38
39

Vaskeliste
Vedlikehald
Forsamlingsstyret

Jone Ueland
Trond Heskestad
Arne Heggheim

40

Husstyret

Ole Hauge

Andre viktige saker i 2016
Opprinnelig hadde Forsamlingshuset kun ett styre, Styre for Lye forsamlingshus, som stod for både
praktiske og åndelige oppgaver. Etter etablering av Søndagssamlinger i 1991, med gudstjenester
annenhver søndag, ble det etablert to styrer, Husstyret med ansvar for selve huset og
Forsamlingsstyret med ansvar for fellesarbeidet, Eierorganisasjonenes arbeid med bla.
møtevirksomhet, var ikke berørt av dette. Fellesarbeidet ble etablert som et samarbeid mellom de 5
lutherske eieroganisasjonene og Time sokn av den norske kirke. Dette er nedfelt i lovene for Lye
fosamlingshus, senest revidert i 2010.
Barne -og Ungdomsarbeidet fikk egen lønnet Ungdomsarbeider, Søndagssamlinger som etter hvert
utviklet seg til forordnede gudstjenester i DNK, deler prest med Time sokn. For gudstjenestearbeidet
får Lye Forsamlingsstyre et tilskudd på kr. 80.000kr. per år, Til stillingen som administrativ leder får en
tilskudd til 20% av full stilling, og til ungdomsarbeidet får vi til sammen 35..000.
Etter Kirkemøtet våren 2016 har fellesarbeidet blitt satt på prøve, og 2016 har vært et krevende år for
Forsamlingsstyret! Mye tid har gått med til å behandle ulike innspill fra forsamlingen, deriblant fra en
gruppe som ba Forsamlingsstyret uttale seg om sitt standpunkt til Kirkemøtets vedtak.
Etter at daglig leder gikk ut i permisjon, har styret måttet ta over mange oppgaver. En takk til Elisabeth
Obrestad på Kirkekontoret og Gunnar Frøyland som har tatt den største støyten.
Styret valgte å ikke bruke kreftene på å arrangere Menighetsweekend.
Det ble innkalt til samtalekveld 19/5 om den nye situasjonen. Opprinnelig tolket forsamlingsstyret
signalene fra denne kvelden som et behov for ekstraordinært Årsmøte på høsten, men etter møte med
Husstyret ble det avlyst. Husstyet har det formelle ansvaret for årsmøter, og på deres oppfordring ble
en enig om å avvente det ordinære Årsmøtet 2017.
Det ble arrangert et eget dialogmøte mellom gruppa som skrev brev til styret og styret, 15. september..

Det valgte styret har klargjort at vi står på det klassiske synet i saken om vigsel av
likekjønnede.
Vi vil velsigne dem som ønsker å starte alternative gudstjenester på Forsamlingshuset de
søndagene det ikke er forordnede gudstjenester der, men vil presiserer at dette er opp til
initiativtagerne, der Forsamlingsstyret ikke kan påta seg ansvar.
Denne orientering fra Forsamlingsstyret ble gitt på gudsteneste 18.september.

Forsamlingsstyret sin ståstad er at ekteskapet er ei ordning for samliv mellom mann
og kvinne.
Forsamlingsstyret vil halde på avtalen med kyrkja, og vil på årsmøtet komme med forslag om
at det blir eit tillegg som seier at vi ikkje skal ha vigsle på Forsamlingshuset, og heller ikkje
forbøn for par som er vigde borgarleg.
Dersom nokon har andre forslag til årsmøtet, bed styret om at det kjem inn i god tid
før årsmøtet.

●

●
●

▪

Planar om å utvida forsamlingshuset: Etter vedtak fra årsmøtet i 2015, nedsatte
Forsamlingsstyret i 2015 en komité som har begynt arbeidet med å planlegge en
kyrkjesal i tilknytning til forsamlingshuset.
Etter uroen på huset med utmeldinger, og Fellesstyremøte med Husstyret 2. april, er
denne komiteen lagt på is foreløpig.
Økonomi: Regneskapen gjekk ca 10. 000 kr i overskudd (Sigurds permisjon) og ingen
Menighetsweekend
Givertenesten endte på kr 609700,- kr.90.300 under budsjett, mot kr 647 800,- i 2014. ,
Tross en rekordmåned i desember på 64.100, og ett gjennomsnitt over året på 50.800
per måned, er fallet i givertjeneste på 3175 per måned.
Dette viser at en i framtiden neppe kan påkoste seg en Daglig leder i 100 % stilling +
50% Ungdomsarbeider + Søndagsskolearbeider! Det nye styret må se på innholdet og
størrelsen av disse stillingene.
Ungdomsarbeidet (se egen Rapport)
Forsamlingsstyret har brukt mye tid på oppfølging av dette i samarbeide med
ungdommene, for å snu den negative trenden. Antall ungdom er nå ca ⅓ av hva de var
på 90-tallet, og frammøte på fredagskvelden er nå ca 10-15. Det har vært vanskelig å få
med voksne ledere.
Nytt av året er at Ungdomskoret Lukas er gjenoppstått, med 5 voksne leder. Takk til
initiativtakerne!
Juniorkro er en viktig rekruttering for ungdomsarbeidet. Dette året har det vært rindt 20
stykker. Vi håper Lukas og Lørdagskvelden og KRIK kan finne et greit samarbeid!

Valgkomité
Vaglkomiteen er Willy Finnbakk (valgt i 2014), Kari Stokka (valgt i 2015). og Solveig Heggheim (valgt
2016)
,
Arne Heggheim
Leder Lye forsamlingsstyre
Geir Tore Salmelid
Nestleder
Hildegunn Undheim

Styremedlem
Liv Heidrun Heskestad
Styremedlem/Sekretær
Gunnar Frøyland
Sokneprest

