
ÅRSMELDING FOR LYE FORSAMLINGSSTYRE 2010
FORSAMLINGSSTYRET
Forsamlingsstyret er styret for alt fellesarbeid på Lye Forsamlingshus. Fellesarbeidet omfatter
barnearbeid, ungdomsarbeid og voksenarbeid, og er noe alle eierne har del i.
Mange tar del i dette arbeidet og gjør en stor innsats, og styret vil bruke anledningen til å rette 
en stor takk til alle som har deltatt i de ulik arbeidsgreinene dette året. Denne innsatsen gjør oss 
i stand til i fellesskap å drive et arbeid mot den visjonen vi har: Alle på Lye skal bli bedre
kjent med Jesus Kristus.

Forsamlingsstyret fram til årsmøtet 2010
Liv Heidrun Skaar Heskestad formann
Vegard Hanssen nestformann
Frode Skårland sekretær
Ingjerd Finnbakk styremedlem
Geir Tore Salmelid styremedlem, valt for eitt år
Gunnar Frøyland prest
Ole Tørring ungdomsprest

Forsamlingsstyret fra årsmøtet 2010
Vegard Hanssen formann
Eivind Stene nestformann
Ingjerd Finnbakk sekretær
Olaug Bjelland styremedlem
Gunnar Frøyland prest
Ole Tørring ungdomsprest
 
Forsamlingsstyret sin oppgave er å tjene og lede forsamlingen. Overordnet mål for arbeidet er å
legge til rette for at visjonen skal bli nådd. Forsamlingsstyret har i 2010 hatt 8 styremøte og 
behandlet 55 saker.

SMS-aksjoner
I 2010 gjennomførte vi to SMS-aksjoner, en på våren og en på høsten. På våren var 
temaet “Begeistret frivillighet” og på høsten var temaet “Hva ville Jesus ha gjort?” Det var rundt 
20-25 med hver gang.

Middag for 6
Middag for 6 er et sosialt tiltak for at forsamlingen skal bli bedre kjent med hverandre. I en 6-
ukers periode skal 6 / 7 personer møtes og ha en sosial kveld og et måltid sammen. I 2010
deltok rundt 35 personer i dette tiltaket.

Forsamlingsweekend
Helgen 24-26 September ble det arrangert forsamlingsweekend på Lunden. Det var hele 71 



stykker som møtte opp. Tema for weekenden var tre T-er, Tilhørighet, Tro og Tjeneste.

GLS
I år var 16 personer fra forsamlingen med på GLS, Global Leadership Summit. Dette er to 
viktige dager der ledere i forsamlingen kan få påfyll. Forsamlingsstyret ber så mange som mulig 
være med hvert år for at forsamlingen skal få ny giv og lyst til å drive et arbeid. 

Ungdomsarbeidet
Se egen årsmelding.

Tjenestegrupper
Tjenestegruppene er forsamlingens lemmer. De er til for at vi skal få lov å tjene Gud, og 
hverandre. Tjenestegruppene skal være en plass der vi føler at vi får lov å gi noe, og kan motta 
noe. Tjenestegruppene er også der for at nye i forsamlingen skal lett finne seg en tilhørighet og 
føle de er en del av det kristne arbeidet som skjer på Lye.
 
Derfor er det så viktig at alle finner de gruppene som gir dem lyst å yte noe, lyst å motta noe. 
Forsamlingsstyret ber alle om å være del av minst en gruppe, men vi ber også alle bytte 
grupper hvis de ikke kjenner at de passer inn i den gruppen de er i nå.
 
Forsamlinger vokser fordi de har gode ledere og mellomledere. Uten mellomlederene vil 
forsamlingen stagnere. Derfor ber forsamlingsstyret alle om å se om de skal ta ansvar for en av 
gruppene som mangler leder.
Tjenestegrupper som er i funksjon, leder i parentes:

● Ungdomsarbeid ()
● Kreativ gruppe (Brit Ege Årsland)
● Projektor (Henning Mæland)
● Lyd ()
● Økonomigruppe ()
● Gudstjenesteutvalg (Liv Heidrun Heskestad)
● Forsangertjeneste (Ragnhild Hanssen)
● Dørtjeneste på gudstjenestene (Ingjerd Finnbakk)
● Renhold og innkjøp (Solveig Heggheim)
● Praktisk tjenestegruppe for huset (Trond Heskestad)
● Bønnetjeneste (Vigdis Frøyland)
● Hjemmesiden (Dag-Henrik Fosse)
● Drama (Sigurd Idland)
● Nattverd i gudstjenestene (Arne Heggheim)
● Søndagsskolen (Anne Gunn Vassbø)
● Barnegospel (Bodil Helliesen)
● Juniorkro (Jarle Sæbø)
● Onsdagsmøtene ()

Gudstjenester



Gudstjenestene annenhver søndag er hovedsamlingen for alle på Forsamlingshuset, for
forkynning og fellesskap. Dette er en viktig møteplass og målet er at gudstjenestene skal
fungere som en inspirasjon til forsamlingen, og en inngangsport til fellesskapet på 
Forsamlingshuset.

Statistikk for 2010
Antall gudstjenester: 22
Antall deltakere: 2959
Snitt: 134
Antall nattverdsgudstjenester: 10
Antall nattverdgjester: 874
Snitt: 87

Veien videre
Lye forsamling har som visjon at “Alle på Lye skal bli bedre kjent med Jesus Kristus”. 
Utfordringer forsamlingen vil stå foran fremover er plassbehov, strukturering og bemanning. 

Plassbehov
Vi har et snitt på gudstjenstene som er ganske høyt i forhold til hva vi har plass til. Hvis 
forsamlingen ønsker å få med flere folk fra Lye, så vil det kreve at huset utvides. Det har blitt 
snakket om dette i flere år, og konkrete planer er lagt frem. Forsamlingsstyret ber alle tenke seg 
nøye om før de overser problemet enda flere år. Uten større hus kan vi liksågodt endre visjonen 
vår.

Strukturering
For at Lye forsamling skal være en sunn og voksende forsamling trenger alle å dra i samme 
retning. Vi har alle det samme målet for de som bor på Lye, å ta imot Jesus. Vi tror det kan 
være lurt å formalisere Lye Forsamlingsstyre enda mer, og gi dem et klart mandat til å styre 
hele forsamlingen. Det hadde også vært nyttig på flere områder å formalisere tilknytningen til 
forsamlingshuset til de som forholder seg til forsamlingen.

Bemanning
I dag lønner forsamlingen en ungdomsprest, Ole Tørring og kirken støtter forsamlingen med 
prest igjennom Gunnar Frøyland. Forsamlingsstyret ser behovet for å utvide dette til å ha 
bemanning som også kan ta hånd om barnearbeid og administrasjon. Forsamlingsstyret 
har ikke kapasitet til å gjennomføre alle ideer og forslag som kommer frem, og dermed blir 
forsamlingen lidende fordi vi ikke har nok ansatte som kan effektuere det vi ønsker skal skje. 
Det kan være det er lurt å tenke full omstrukturering av nåværende og kommende stillinger.
 
Vegard Hanssen
Leder Lye forsamlingsstyre


