
Referat 

styremøte 10.12.19 
 
 

 

 

Møtedato: Mandag 10.12.19 kl. 19.00-22.00 i konferanserommet 2. etasje i Misjonshuset (MH) 

Til: Ingar Hjelset (leder), Hege Kringeland, Livar Veggeland (til stede under 99/19 + 101-103/19), Marit 

Katrine Edvardsen og Frank Vorhaug  

Forfall: Joakim Håland og Hanne Eiken 

Referent: Frank  

Åpning og noe å bite i: Ingar/Frank 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn  

Matt 5: «Salig er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld… stor er lønnen dere har i 

himmelen» 

Vi lever i et samfunn med mange ulike livssyn og kritiske spørsmål til kristen tro. 

Ha fokus på det privilegiet det er å høre Jesus til. Han er med alle dager. 

Vi vil være en forsamling som står for Guds ord, for vi har tillit til Jesus som har møtt oss.   

 

95/19 Godkjenning av innkalling 

Godkjent med 3 eventuelt saker. 

 

96/19 Godkjenning av referat 

Godkjent. 

 

97/19 Oppdatering: Nye Misjonshuset – veien videre 

1) Strakstiltak 

Komite er på plass: Brit Kari Urdal, Kåre Aasen, Joakim Håland, Frank Vorhaug. 1.møte 

17.12.19. 
 

2) Muligheter i ombygging av Kristian IV’s gate 35 

Komite på plass. Knut Inge Edvardsen (leder), Livar Hølland, Marit Å. Ekroll, Dina 

Victoria Teien, Thomas Galteland. 1. møte 14.01.20. 
 

3) Annen mulig lokasjon  

Komite er på plass: Egil Galteland og Gunnar Uglem fra Norrøna Eiendom og Joakim 

Håland og Ingar Hjelset fra styret i Misjonshuset. 
 

4) Strategiprosessen 

Vi har sett på det som foreligger av strategiarbeid siden 2007, og ønsker å føre videre 

disse prosessene. 

Vi ønsker å jobbe videre med strategien for Misjonshuset ut fra følgende struktur: 

• Visjon 

• Verdier 

• Mål 

• Strategi 

• Handlingsplan 

• Parameter for måloppnåelse (på hva som er målbart) 

• Evaluering 

Ulike modeller for hva slags forsamling vi kan være ble løftet frem. 

I medlemsmøtet 15.1.20 vil vi presentere grunnlagsarbeidet som er gjort og få respons 

fra forsamlingen på det, for deretter å dele i grupper som drøfter hva slags forsamling vi 

ønsker å være?  

98/19 Pastorens rapport 

• Julemessa – god opplevelse på dagen, mange ukjente (stort potensiale), gledelig resultat 



• Positivitet – åpenhet – engasjement - forventning - «Nye Misjonshuset» 

- Passe på at vi ikke går fortere enn at vi får med oss folk. Folk må ikke slites ut. 

- Kunsten å se de som er ledige og ønsker en tjeneste og ikke gå på de man kjenner 

best og som har mye fra før.  

- Vi bør ikke være en aktivitetsmenighet, men et utrustende og utadvendt fellesskap. 

- Tomas Sjødin: «Det er mye man ikke må.» 

• Administrasjon - Rita Aasen responderte på en utfordring i en gudstjeneste og har lyktes 

med å rekruttere 2 bildeteknikere, 2 møteverter, 1 renholder og tolk med vikar. 

• Hører til, men ikke medlem – hvordan registrere/informere/inkludere disse? 

• Praksiselev vår 2020 – Randi Strøm Andersen fra NLA Høyskolen, Oslo  

• Noen som har det tøft iblant oss – forbønn/samtaler 

• Betania har ytret ønske om å samarbeide/koordinere menighetenes tilbud for tweens-

alderen på fredager. 

 

99/19 Økonomisk rapport pr. 11/2019 og budsjett 2020 

Nedgang i kollekt på kr 80.000 fra i fjor. Ekstrainnsamling til flygel kr 100.000. 

Flere enkeltgaver, beskjeden økning i fast givertjeneste og rekord på julemessa, gir en økning i 

driftsinntekter på kr 130.000,-  

Økning i regnskapsutgifter, bidrag til barnearbeidet (Awana-koordinator), investering i 

instrumenter bidrar til driftsutgifter noe over budsjett, og med overføringer til NLM på 

2.000.000 ligger vi an til et lite overskudd.  
 

Et budsjettutkast i tråd med årets drift samt 

prosjektering «Nye Misjonshuset» kr 175.000,- 

strakstiltak ved tanke på Awana mm kr 150.000,- 

ligger an til et underskudd for 2020 på kr 188.000,- 
 

Styret gir sin tilslutning til foreløpig budsjett for 2020, og kommer tilbake til endelig budsjett 

som skal forelegges årsmøtet i et senere styremøte. 

 

100/19 Fellesskap 20 – 17.-19.april 2020 

Vi ønsker å delta som samlet styre og få med flere som innehar andre roller i MH.  

Misjonshuset dekker deltakeravgift. Samkjøring. Privat losji. 

 

101/19 Orientering: Vårprogrammet 2020 

Programmet ble delt ut og det kom et par innspill til korrektur. 

 

102/19 Evalueringer 

• «Nådegaver i sving» Positivt med et slikt fokus. Hvordan legge til rette for praksis? 

F.eks. gi åpning for å dele budskap i vitnemøter.  

• Julemessa. Flott arrangement som samler mye folk og Børud bidro til nye folk inn på 

ettermiddagen og ny innsamlingsrekord. 

• «7 kvelder om å være 2»  5 fornøyde par 

• STORsøndag 1.12 – sterke og gode bilder i forkynnelsen og nydelig ledelse. 

• «Skeptikerens guide» - fine samlinger som også folk fra andre menigheter kommer til.  

• «Vi synger julen inn» - godt og variert program hvor de ulike grupper kom frem. Kan 

bruke lys mer aktivt og tenke plassering på scenen. 

 

103/19 Eventuelt 

• Barnas Superlørdag. Kommer tilbake til dette på styredagen ved tanke på høstsemesteret. 

• Søknad fra søndagsskolen. Styret er positiv til å støtte økonomisk deltakelse på Awana-

konferansen 2020, men ber om en konkret bestilling.  

• Mulige artister å spørre til konsert på julemessen 21.11.20 ble luftet.  

 

 


