
 
Referat 
styremøte 19.08.19 
 
 

 
 
 

Møtedato: Mandag 19.08.19 kl. 19.00-22.00 i Misjonshuset (MH), konferanserommet 2. etasje 
 

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

Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Joakim 
 

Sak 
nr. 

Saker 

 Åpning og bønn  
Takk for en topp KickOff i går. Mye glede og mange forskjellige mennesker. Slik var det 
også i den første kristne tid. 
Hebreerbrevet: «Jesus er i går og dag den samme, ja til evig tid.» 
 

61/19 Godkjenning av referat og innkalling 
Godkjent 
 

62/19 Ansettelse av koordinator for Awana i 20% 
1. Økonomi 

Vi har fått innvilget i regionstyret Awana-koordinatorstillingen som et engasjement for 
ett år i første omgang, hvor MH betaler inn lønnsmidler på kr 100.000,- i forkant. 
Vi vil jobbe for økt kollekt og fast givertjeneste, slik at dette ikke går utover hvor mye 
vi overfører til ytremisjon.  
Vi har tro for at dette vil øke oppslutningen og dermed også bidra til større 
gaveinntekt.  

2. Instruks  
Stillingsinstruks ble utarbeidet etter skisse fra styreleder. 

 

63/19 Hvordan ta imot nye – utsatt (jfr. 49/19 og 56/19) 
1. Rutiner ved innmelding i Misjonshuset 

Pastor orienterte om og fikk innspill på rutiner for innmeldingssamtale med nye 
medlemmer i MH. 

2. Hvordan se og ivareta de som kommer for første gang i MH? 

• Vi er godt i gang med å bygge en god kultur på å se, møte og inkludere nye. Men 
det er noe vi stadig må holde bevisstheten oppe på, og minne hverandre på i 
medlemsmøter og nyhetsbrev. 

• Styret ønsker at møteleder alltid snakker som at en forventer at der er nye og 
hyppig oppfordrer folk avslutningsvis i gudstjenestene til å hilse på noen de ikke 
har hilst på før.  

• Vi vil ha ‘Ny i byen’-stand de 5 første søndagene på høsten.  

• Kanskje en velkomstfest for nye/familiefest/aldersbestemte grupper høsten 
2020? 

 

64/19 Økonomirapport pr. 31.07.2019 
Inntekter:  



Kollekt 87.000,- under budsjett. Fast giver 69.000,- under budsjett. 
Kronerulling til nytt flygel har gitt 100.000,- utenom budsjett. 
Utgifter:  120.000,- mindre enn budsjettert 
Driftsresultat: 209.000,-.  100.000,- bedre enn forventet. 
 

65/19 Nytt fra prosjektgruppa «Nye Misjonshuset» 
Mer alders-spesifiserte resultater av spørreundersøkelsen: 
• Det er stor enighet på tvers av aldersgruppene om at vi trenger en generell 

oppussing av MH inkludert kjøkkenet. 
• Over 80% på tvers av alder ønsker (enig/noe enig) bedre lyddemping i 

vrimleområdet. 
• Likeledes mener 52% av de over og 62% av de under 50 år at det bør være mulig å 

ha 2 arrangement parallelt. 
• Blant de under 50 år mener 57% at det trengs en større ombygging/renovering, 

mens blant de over 50 år er taller 27%. 
• Behov for flere sitteplasser? 43% av de over 50 år, mens 65% av de under 50 år 

mener det. 
• MH trenger flerbrukshall. 10% av de over 50 år og 61% av de under 50 år er enige i 

det. 
• MH skal flytte ut av sentrum for bedre egnede lokaler, mener 14% av de over 50 år 

og 49% av de under 50 år. 
• Hva er det viktigste vi gjør i Misjonshuset? Drive søndagsskole mener alle 

aldersgrupper. 
 
Styret ønsker at prosjektgruppen «Nye Misjonshuset» skal jobbe fram løsningsforslag 
for hva en kan få til i nåværende lokale inkludert kostnadsoverslag ut i fra nevnte behov 
(forrige møte). 
Styret er åpent for store endringer innenfor rammen av nåværende lokasjon, hva gjelder 
ombygging og utbygging. Styret setter ingen økonomiske rammer i utgangspunktet. 
Gruppen kan bruke noe penger på konsulenthjelp om det trengs. 
Prosjektgruppa skal komme med forslag til løsning på de svar de ser i undersøkelsen.  
Denne saken blir hovedsak på medlemsmøtet 16. okt. 
 

66/19 Evalueringer 
Styret er takknemlig for god oppslutning på sommerens gudstjenester.  
Noen momenter til justeringer ble notert. 
 

67/19 Program våren 2020 
• 6.-8.3 Bibelhelg m/Sverre Bøe – tema foreslått  
• Alpha-kurs – enklere og mindre ressurskrevende form. Nettbasert undervisning. 
• Onsdager: 

o Damaris – ønsket videre 
o Tro og liv – verdifull og ønsket videre 
o Bibelfokus/temaserie ble foreslått 

• Ønske om en vårkonsert/lovsang- og tilbedelseskveld 
• Ønske om Barnas Superlørdag  
• Styret ønsker at MH fortsatt skal være med på Fellesmøtene i Kristiansand 

 
Frank utarbeider forslag til program for våren til neste styremøte. 
 

68/19 Orienteringer 
• «Sammen for byen» Tverrkirkelig ledermøte i juni. 

Å være forandringsagenter for samfunnet. Fellesskap av menigheter opptatt av å 
bevege byen. Være bevisst på å være en kristen der du er. 
Undersøkelser for å avdekke behov i byen. Gjort i Oslo, og bestilt også for 
Kristiansand. Hva kan vi gjøre for byen vår? 



• Hva skjer i Misjonshuset framover 
Kort orientering av pastoren. 

 

69/19 Eventuelt 

• Plakat om Bønnens hus – henges opp inne på oppslagstavle for en periode. 

• Natteravn – prøve å få folk tross. Kort frist. 

• Tidspunkt for forsamlingweekend 2020 - utsatt 
 

 


