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Møtedato: Mandag 22.10.19 kl. 19.00-22.00 i konferanserommet 2. etasje 
 

Til stede: Ingar Hjelset (leder), Joakim Håland, Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine 
Edvardsen og Frank Vorhaug  
Fra MUF var følgende til stede til og med sak 80/19: Ole Skaiaa, André Brattgjerd, Lilly Merete 
Ness og Tone Østby 
Forfall: Hanne Eiken 
 

Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Marit 
 

Sak 
nr. 

Saker 

 Åpning og bønn  
Leste et stykke fra «Bli stående i stormen» 
Ef 4,29  
Vi ønsker å være en forsamling hvor vi reiser hverandre opp og støtter hverandre. 
Enneagrammet beskriver 9 personlighetstyper med styrker og utfordringer. Også i 
Misjonshuset (MH) er vi forskjellige personlighetstyper i et arbeidslag. Nyttig å kjenne 
seg selv og hverandre i det for å møte hverandre rausere og bedre. 
Heb 10,23-25  
Mye viktigere enn huset er samholdet og fellesskapet. 

78/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 
 

79/19 Godkjenning av referat 
Godkjent 
 

 Presentasjonsrunde 
 

80/19 Møte med MUF-styret 

• Hvordan oppleves arbeidet i MUF nå? 
o 20-25 snitt på møtene i fjor, i høst ca 30. Ca. 8 nye. Mange har gått på NLM 

skole. 
o Noen gått andre steder, funnet det for stort og kommet til MH, eller kommet hit 

p.g.a. identifisering med teologien. 
o Har vært litt stor belastning tjenestemessig, men bedre nå. Mange av de nye 

har allerede gått inn i tjeneste. 
o Takknemlig for damer fra byforsamlingen som stiller med kake de fleste 

lørdager. 
o En del Damaris-kvelder ellers fristilte talere på tema 
o God prat og god stemning 
o Mange folk på musikk. De som spiller på lørdag spiller ofte også på søndag. 

Har vært mer krevende å få nok teknikere.  
o God bevissthet på at vi er en menighet MUF og byforsamlingen. 
o MUF-forsamlingen har nesten hatt full utskiftning på 2 år. 
o Snittalder ca 23 år. 
o Drøm å være et sted der det er lett å ta med ikke-kristne 



• Hvordan være mer utadvendt som forsamling/menighet? 
o Vi skal være kristne, lys og salt og gjøre velgjerninger. 
o Beveg byen – et begrep og fokus mellom menighetene i byen. Tema på 

samling for menighetsledere i Kristiansand i vår. 
o MUF har noen lørdager kokt opp en del kaffe og gått ut på byen og delt ut. (6 

ganger i fjor. 2 ganger i høst.) Mange er interessert i hvorfor de er der, hvorfor 
de gjør det. Spør gjerne tilbake, hva tror du? Sikkert noen kristne greier. 
Korrekt. Kjenner du J? Noen har aldri snakket med noen kristne. Trenger ikke 
nødvendigvis å ha svar, men gode spørsmål for å få folk til å tenke. 

o Ofte folk som er inne og ber når andre går ut på gata. 
o Bønnering som gjerne kan kobles på (ledere: Sonja Hærås og Tone Marie 

Spikkeland) 
o Er det folk i byforsamlingen som har lyst, vil MUF gjerne ha med folk fra 

hovedforsamlingen. 
o «Utadrettet tro» er et fokus for vårsemesteret – flott å gå sammen med MUF i 

dette.  
o Noe skal vi med fordel arrangere av happenings og konkrete tiltak, og det må 

ha sitt utspring i at noen brenner for det og som har taket om det og kan få 
andre med. Men minst like viktig er det å være utadvendt i troen i møte med 
kollegaer/medstudenter/naboer/idrettslaget/ hundeklubben i de kontakter vi 
allerede har. Og ha tid til de samtalene som der kan komme opp.  

o Er det stor aktivitet på MH som er mål på om vi lykkes, eller å ha tid til å være 
kristen ute? 

o Flere lavterskel-tilbud 
F.eks. 14-møtet på julemessa har et lavterskel-fokus 
- Idrett er en fin lavterskel-aktivitet 
- matkurs 
- nordmenn flest kan bli bedre på å invitere folk hjem 
- bygge relasjoner – er en livsstil – over tid. Slik at når ting oppstår i livet, så er 
en der for den samtalen.  
- bygge relasjon og be for folk over tid. La Gud jobbe. 

o Bibelgrupper en ramme å utfordre oss på å leve ut troa 

• Noe MUF savner fra byforsamlingsstyret/hovedforsaml-ingen? 
o Ønsker fortsatt å ha en mindre sal for mindre grupper, om nytt 

hus/ombygging. Stusselig å være en liten gruppe i en stor sal. 
o Tilgjengelige medvandrere – og ikke glemme de internasjonale 

 

81/19 Medlemsmøtet 16.10 
Hvordan tar vi det videre? 
Styret gikk igjennom forslag fra styreleder og fattet følgende vedtak: 
Styret takker komiteen som har ført prosessen med «Nye Misjonshuset» fram mot 
medlemsmøtet 22. oktober. 
Styret er glad for det store engasjementet medlemsmøtet viste og for den positive 
responsen fra medlemmene. 
Med bakgrunn i de signal som er kommet fra komiteen og i medlemsmøte, fatter styret 
følgende vedtak: 
 
Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte 17.11.2019 hvor saken om «Nye 
misjonshuset» legges  fram til avgjørelse før prosessen kan videreføres.  
Følgende forslag til vedtak fremmes for det ekstraordinære årsmøtet: 
 
1. Årsmøtet ber om at styret i samarbeid med estetikk- og driftsutvalget setter i gang 
følgende strakstiltak for å gjøre nødvendige oppgraderinger på kort sikt: 

o I samarbeid med lederne for Awana se på hva som er tjenlig og mulig av 
oppgraderinger. 
o En oppgradering av lydanlegg i lillesal og foajé. 



Det gis en kostnadsramme på kr 150.000 til slike tiltak. Styret gis fullmakt til å bevilge 
midler utover dette, hvis det viser seg å være nødvendig. Det vurderes om en del av 
dette arbeidet kan gjøres på dugnad. 
 
2. Årsmøtet ber styret nedsette en prosjektgruppe som blir bedt om å komme med en 
innstilling til styret vedr. ombygging av dagens misjonshus for å se om det kan fylle de 
behov som har meldt seg, etter en spesifikasjonsbeskrivelse gitt av styret. Innstillingen 
skal også inneholde et kostnadsoverslag.  
Det kan innhentes eksterne ressurser til dette arbeidet innenfor en ramme av kr 
175.000.  
 
3. Årsmøtet ber videre styret, i samarbeid med Norrøna eiendom (del av NLM Eiendom), 
om å undersøke mulighetene for flytting til annen lokasjon, enten ved å kjøpe annen 
eiendom for ombygging, eller ved oppføring av nybygg. 
 
Utfallet av punkt 2 og 3 legges fram for årsmøtet - ordinært eller ekstraordinært – senest 
innen 1. mai. 
 

82/19 Organisering av arbeidet i Misjonshuset 
Styret ønsker at alle de ansatte med ansvarsområder skal ha en gruppe rundt seg å 
konferere og samarbeide med og få innspill fra. 
Gruppen skal gi innspill på hva skal en ha fokus på, hvem en kan bruke og retning i 
arbeidet. Møtes min. 2 ganger i semesteret. 
I neste styremøte utarbeides instruks for gruppene og navn på aktuelle personer løftes 
fram. 
 
Hva med å ha en samling for alle frivillige (og ansatte) medarbeidere med undervisning i 
Enneagrammet, for å synliggjøre sammensetning av personlighetstyper og hvordan det 
påvirker samvirket mellom oss? 
 

83/19 Økonomirapport 3. kvartal 

• Totale driftinntekter kr 25.000 mer enn budsjett. 

• Totale kostnader kr 79.000 mindre enn budsjett. 

• Har overført kr 1.254.000 til NLM 

• Økonomien er under kontroll. Noe bedre enn budsjettert. 
 

84/19 Budsjett 2020 

• Legge inn kr 150.000,- til oppussing og 175.000,- til prosjektering jfr 81/19. 

• ½ år lønn Awana-koordinator 

• Budsjett i minus p.g.a. disse ekstraordinære utgiftene? 

• Mer fokus på fast givertjeneste 
 

85/19 Orienteringer 

• Våren 2020 – vårprogrammet så langt. 

• Noen talere er på plass, andre er spurt. 

• 2 sanggudstj. planlegges m/MissionMen i vårsemesteret. 

• Ny serie Skeptikerens guide  

• Undervisningsserie m/Ø. Benestad 

• «Utadrettet tro» - tematisk «filter», samtidig løftes tydeligere gjennom intervju, 
kanskje workshops etter gudstjeneste, ut på sykehjem. 

 

86/19 Evalueringer 

• Takknemlig for god bibelhelg 11.-13.10 og sterkt misjonsseminar 6.10 og Tro og 
liv-kveld 2.10. 

• Fornøyd med Awana-opplegget. Noe uro sist som er tatt opp med foreldrene. 



 

  Eventuelt 

• Ingen saker 
 

 


