
Referat 
styremøte 23.04.19 
 
 

 
 

Møtedato: Tirsdag 23.04.19 kl. 19.00-22.00  

Møtested: Misjonshuset, konferanserommet 2.etasje 

Til: Ingar Hjelset (leder), Joakim Håland, Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine 
Edvardsen, Hanne Eiken og Frank Vorhaug  

Referent: Frank 
Åpning og mat: Ingar  

Sak 
nr. 

Saker Følges opp av 

 Åpning og bønn 
1Kor 15,1-9 

 

29/19 Styrets 6 f’er – innledning v/styreleder 
Styrets hovedoppgaver – kontroll og strategi 

• Funksjon. Tillit. Valgt. Tjenende lederskap. Ulike roller, likevel 
likeverd. 

• Fellesskap. Felles i tjenesten. Bidra til godt menneskelig (skape 
rom og trygghet) og åndelig (bønn og forbønn) fellesskap. 

• Forberedelse. God saksforberedelse. Møte forberedt. 

• Forhandlinger. Drøfting. Åpen. Dynamisk. Samspill. 
Konsensus/avstemming. 

• Fremdrift. Trekke i samme retning. Arbeide mot mål. (Awana. 
Gudstjenestene.) 

• Formidling. Info fra styret. Åpenhet. Internt-eksternt. 
 
Vedtak: Referat fra styremøter legges ut på www.misjonshuset.com i 
pdf-format 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank 

30/19 Godkjenning av innkalling og referat og oppfølgingssaker 

• Sak 28/19 17. mai – hva gjør vi? 
Vedtak: Det blir åpent hus med div. salg. Livar koordinerer.  
Liste med behov som folk kan skrive seg på legges ut de 2 neste 
søndagene.  
Frank kommuniserer m/møteleder de 2 neste søndagene for info. 

• Rapport fra Kick-off «Nye Misjonshuset». Sak 19/19 
Teambuilding, mat, fotosession.  
De ivret etter å komme i gang. Snakket om hva de forskjellige var 
gode på og kunne bidra med.  
Egil Galteland viste tegninger av huset. Joakim, Hege og Hanne 
presenterte mandat og framdriftsplan på vegne av styret.  
Hilde Myra ble valgt til leder for prosjektgruppa.  
 

 
 
Livar liste og 
koordinering 
 
Frank 
 

31/19 
Spørreundersøkelse knyttet til «Nye Misjonshuset» 
Prosjektgruppa ønsker styrets innspill før spørreundersøkelse sendes 
ut. Respons til utkast til undersøkelse:  

• Dette blir en kjempegod ressurs for oss som vi vil gi honnør og 
grønt lys for. 

• Justere liste over hvem som er ikke med i prosjektgruppen 

• Ikke forkortelser som MH i en slik undersøkelse 

 
 
 
 
Joakim 
formidler 
respons til 
prosjektgruppa 



• Vi ønsker at begrepet ‘gudstjeneste’ brukes om samlingen søndag 
formiddag. 

 

32/19  
 
(jfr 
27/19) 

Høring – ordning for gudstjenesten 
I tillegg til høringssvaret fra arbeidsgruppa ønsker styret å bemerke: 

• Gudstjenestene må ikke bli for mekaniske. Viktig å forklare i 
blant hvorfor vi sier og gjør det vi gjør. 

• Kursing (trygging og bevisstgjøring) av de ulike 
tjenestegruppene. 

• Viktig med en balanse og frihet i forhold til faste liturgiske ledd. 
 

 
Frank sender 
inn 
høringssvar  

33/19 
 
(jfr. 
20/19) 

Program i Misjonshuset 2019/20 

• Styret ønsker å periodevis kunne ha en rød tråd gjennom det som 
skjer gjennom en/flere uker. F.eks. en måned med fokus på 
nådegaver med:  

- Undervisning onsdager 
- Tematikken går igjen i gudstjenestene 
- Samtaleopplegg for smågruppene 

• Styret ønsker ikke å bruke onsdagene til Alpha, men gir rom for å 
bruke annen ukedag. Det kan også vurderes å nytte 
nettundervisningen til Alpha. Det gir en annen dynamikk til samtalen 
i en mindre gruppe, hvor alle er tilhørere (ikke en lærer og noen 
tilhørere). 

• Damaris-kveldene er av de mest besøkte onsdagene. Vi forespør ny 
serie á 4 kvelder for høsten 2019. 

• «Tro og liv» gjerne 2-3 kvelder høsten 2019 i tillegg til 6.11 

• «God å snakke med» (Kirkens SOS) – prøver å få til en kveld i løpet 
av høsten. 

• Misjonsfokus og -info er viktig, men planlegges ut fra hvem som er 
tilgjengelig til å gi ny informasjon framfor en viss regelmessighet. 

• «7 kvelder om å være 2» er planlagt 7 torsdager høsten 2019 med 
Egil Grindland som kursleder. 

• Det er ikke nødvendig å skjerme annenhver onsdag til smågrupper, 
da disse møtes på ulike dager (mange man/tor). 

• Styret vil allerede i aug/sept jobbe m/vårsemesteret for en helhetlig 
tenkning for aktiviteten totalt. 

 

 
 

34/19 Oppfølgingssaker etter årsmøtet 

• Antall STORsøndager? 
o Styret ønsker 3 STORsøndager i høst 

• Hefte med bilder av medlemmene 
o Flott tanke og viktig anliggende det å bidra til å lære navn og bli 

kjent med flere. 
o Har fått en del signaler fra folk som ikke er komfortable med å 

bli fotografert for at bildet skal brukes i slikt hefte. Derfor vil vi 
ikke lage et slikt hefte, men jobbe for andre måter å bli kjent på. 
F.eks:  
- Forsamlingstur – navnskilt 
- Møteleder – presentere alle deltakere med navn 
- Kommunisere ofte fokus på å se hverandre 
- Fokus på å bli kjent med nye 
- Når vi hilser på nye, også bidra for å sette i kontakt med  på 

andre. 

• Flygel 
o Ingar og Frank går videre med dette ut fra signaler i møtet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingar & Frank 



 

35/19 Nyårsfest 5.1.20 
Komiteen v/Jakob Hånes har trukket seg. Noen av dem kan bidra, men 
vi trenger ny komite. 
Marit K. E. sa seg villig til å få med seg noen på det. 
 

 
 
Marit 

36/19 
 
(jfr. 
21/19) 

Utleiepriser 

• Kategorier og satser 
http://www.misjonshuset.com/om-oss/utleie/ 

 
Vedtak: Oversende til driftsutvalget for innspill.  
 

 
 
 
Joakim 

37/19  
 
(jfr. 
22/19) 

30 dagers bønn for verdens muslimer 
Dette vil vi gi fokus. 

• Bestille hefter 

• Kommunisere ut i nyhetsbrev og gudstjenester og til 
bønnemøtene 

• Følge opp i gudstjenestene med bønneemner fra heftet 

 
 
Frank 

38/19 Fellesskapsutvikling – momenter til oppfølging fra samtalen med 
Marit Andersen 5.3.19 
Hvordan drive virksomheten vår så vi våger å invitere naboen? 
- Vi trenger å ta noen grep for å frimodiggjøre/trygge hverandre til å 

snakke om tro med hverandre, for så å kunne gjøre det med 
naboen 

- Å kunne invitere naboen handler om at de blir sett, barna ivaretatt, 
at kvaliteten på gudstjenester/møter er god. 

- Flere lavterskeltilbud 
- Inkluderende språk 

o Velkommen til deg som er her for første gang.  
o Ikke interne vitser. Presentere folk med fullt navn. 

- Invitere Marit Andersen til å snakke om nådegaver + møteledelse 
 

 

39/19 Eventuelt 
- Innspill fra Liv Bodil Idland n.d.g. annonsering i FVN 
Styret forstår innspillet, særlig i forhold til bibelhelga, men samtidig er 
det begrensede ressurser.  
- Frank gav noen glimt i fra Fellesskap19. En samling til inspirasjon 

og påfyll. Dette vil vi prioritere å sende flere på neste år. 
 

 
Frank 

 


