
Årsmelding Forsamlingsstyret 2011
Skapelse og forsoning ved Kristus (Kolosserne1,15-23)
15 Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.
16 For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige,
troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.
17 Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.
18 Han er hodet for kroppen, som er kirken .Han er opphavet,
den førstefødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste.
19 For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig,
20 og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen,
da han skapte fred ved hans blod på korset.
21 Også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres.22 Men nå har han 
forsonet dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige ville han føre dere 
fram for seg.23 Dere må bare bli stående i troen, grunnfestet og stødige, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir.

Jeg vil gjerne få hilse Årsmøtet med denne Kristus-hymnen fra Urmenigheten, som på en så 
fin  måte hjelper oss til å sette fokus på hva oppdraget vårt er:  ” Me ønskjer at alle på Lye må 
verta betre kjende med Jesus Kristus”! Eller som de sier i Willow Creek: ”Menigheten er verdens 
eneste håp!”

Forsamlingsstyret har hatt 9 styremøter med 72 saker i 2011 .

21(22 i 2010) gudstjenester,17.mai inkludert, 2980 frammøtte (2959 ), dvs. gjennomsnitt på 142(134) 
per gudstjeneste, med ytterpunkter 68-210.  824(874) til nattverd, snitt på 84(87). 4 barnedåp.

Siden vi ikke har medlemsregister er det vanskelig å si noe eksakt om vekst, annet enn 
gudstjenesteframmøtet. 2 nye er imidlertid kommet til tro gjennom husfellesskapsgrupper, noe som 
jeg tror viser at vennskaps- og naboevangelisering kanskje blir viktigere i framtiden enn  tidligere 
tiders vekkelser  . Dette fordi det i  en postmoderne sekularisert kultur med mindre og mindre kristen 
kunnskap, der  vil det personlige vitnesbyrdet og diakonale gjerninger i lokalsamfunn og naboskap 
være den viktigste måten å dele evangeliet på, når folk ikke lenger søker seg til den kristne 
forsamlingen .

Forsamlingsstyret vil prioritere husfelleskapsgrupper parallelt med søndagssamlingene, fordi alle 
trenger ett mindre omsorgsfellesskap i tillegg til sin tjenestegruppe og stor- fellesskapet i 
gudstjenesten. Fra høsten har vi fått Hildegunn Undheim til å ta på seg ledelsen av gruppene. Det er 
kjøpt inn Alfakurs på DVD til bruk for nye kristne især ,men også for lengre komne. Til neste høst 
prøver vi å få til ett nådegavekurs (”Som hånd i hanske ” )  sammen med Undheim o g Time 
Menighet, slik at den enkelte bedre kan bli klar over sine gaver og finne sin plass for tjenesten.

Ellers vil jeg minne om at selv om vi ikke har all verdens kapasitet til ledertrening, så finnes veldig 
mye bra materiale hos andre , som Acta, Søndagsskolen, Alfa,  og vi er assosiert medlem av Willow 
Creek Norge med subsidierte priser på materiell for undervisning og ledertrening. Så vi trenger ikke 
finne opp hjulet på nytt! Vi sender hvert år en gruppe på Leader Summit , og var 14 i år. Sjekk 
hjemmesiden deres ! De har som formål: 

Fokus på rett sted

”Enhver menighets primæroppgave er å nå nye mennesker med evangeliet. Derfor må vi både som enkeltmennesker og forsamlinger sette et sterkere fokus på mennesker som 

vanligvis ikke går på våre  gudstjenester og møter. Sammen må vi erkjenne at dette sliter vi alle med, og våge å stille spørsmålene:

• Hva skal til for at kirke/møtefremmede vil komme til våre samlinger?
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• Hvordan gjøre Gudstjenesten/møtet i form og innhold relevant for mennesker uvant med kristne samlinger?

• Hvordan hjelpe våre medlemmer til naturlig relasjonsbygging med møtefremmede mennesker?

• Hvordan ha en strategisk og byggende undervisning for menighetens medlemmer som hjelper dem på plass i en tjeneste passende for deres personlighet og 

åndelige utrustning, og ved det sammen skape levende menigheter? 

Vi vil betjene våre medlemmer på best mulig måte gjennom å tilby konferanser, seminarer og ledersamlinger, bygge et nettverk av menigheter og forsamlinger.”

Ellers har tjenestegruppene blitt bygd opp tidligere år, og det er kjekt å se hvordan gudstjenestene 
har fått ett løft med inspirerende innhold, gudstjenesteprogramgruppe, bønnetjeneste, 
musikktjeneste, projektorgruppe med flotte presentasjoner for sanger liturgi etc., kreativ gruppe, 
dør-tjeneste, kjøkkentjeneste, lydgruppe, praktisk tjeneste for huset og for renhold , hjemmeside 
internett, nattverd, søndagsskolen, drama . I tillegg har vi ressursgruppe for ungdomsarbeidet, 
økonomigruppe og alle de frivillige som driver kor og barnearbeid. 

Bokskap og mediatek(utlån av bøker og DVd etc.) er oppe å går, med og forhåpentligvis vil dette bli 
en ressurs for den enkelte.

Forsamlingsstyret tok også initiativ til Voksenfest der forespurt komite laget en flott kveld. En vil 
alternere annet hvert år med dette og menighetsweekend.

En hjertelig takk til alle for den flotte innsatsen  som er lagt ned fra hver og en av dere!   

Søndagsskolen har hatt ett oppsving, slitt med frivillig tidligere, men synes nå å ha fått flere frivillige.

Det styret har brukt mest tid på er evaluering av Ungdomsprest-stillingen. I følge statuttene skal 
stillingen evalueres årlig, men dette har ikke blitt gjort formelt siden 2005, og viser vel at vi sliter med 
altfor mange oppgaver , og at det er behov for en 50% stilling som daglig leder/ 
administrasjonsansvarlig. Er det giverpotensiale for dette? Da vi ansatte Ungdomsprest med 80% 
finansiering via givertjeneste, og 20 % fra Trosopplæringen, var det 80 konfirmanter på Lye, nå 30-
40., og støttegruppa bak Ole har blitt redusert til 3 personer, etter hvert som det er blitt færre 
foreldre med barn i denne aldersgruppen. Fra 1/7-2012 når Trosopplæringsstøtten bortfaller, må 
givertjenesten dekke 100% av stillingen.  Forsamlingsstyret har derfor jobbet med  en revidert 
stillingsinstruks (som vil ligge som vedlegg til Årsmeldingen),  der Ungdomspresten vil få noe færre 
oppgaver blant de eldre ungdommene, og flere støtteoppgaver for Juniorkroalderstrinnet og 
Søndagsskolen.

Tradisjonelt har ungdomsarbeidet med Fredagskvelden vært Forsamlingshusets styrke, der nye 
ungdomskull har fått utrustning til tro og tjeneste, og en av de store utfordringene for 2012 blir å 
rekruttere flere frivillige til Støttegruppa rundt Ole, samt  å  øke givertjenesten til stillingen

En annen utfordring som er uløst er en Diakoni-tjeneste som kan se behov der folk sliter.

”Middag for 6” har også i 2011 vært ett fint tiltak for å styrke fellesskapet.Videre har det vært en 
rekke nye initiativ: Siste året er der kommet nye dansegruppe Lyespretten, Lykkeliten åpen 
barnehagegruppe og nytt barnekor Agape. Kari Stokka med flere har med styrets velsignelse planlagt 
oppstart  med 2  forsøkskvelder i vårsemestert 2012 med ”Fredag i fellesskap” der tanken er å samles 
unge og eldre til ett felles måltid, før en går til sine grupper(kor,juniorkro erc.) og så avslutter med 
felles andakt.  Kjempespennende!.



Organisasjonene har hatt sine faste onsdagsmøter, og   en gruppe har i regi av onsdagskvelden 
startet med ”Ett annerledes onsdagsmøte” som har nådd ut på en flott måte med nye 
kommunikasjonsmåter og bibel-resitasjon. 

15.-20.februar 2011 var det under Bispevisitasen felles  møte med Husstyret, Forsamlingsstyret og 
Time Sokneråd .Det kom fram at Time Kyrkja og Lye Forsamlingshus utgjør  ett felles sokn med to 
ulike gudstjenesteprofiler som forhåpentlig vis kan berike hverandre. Med vider utbygging på Lye fjell 
med 140 boenheter innover mot Frøyland Orstad, vil behovet for større lokaler med  utbygging av 
Forsamlingshuset / egen Kirkesal  bli stadig mer presserende .
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