
Referat 
styremøte 07.03.2020 
 
 

 

Møtedato: Lørdag 07.03.20 kl. 10.00-17.00 i konferanserommet 2. etasje 
 

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

Referent: Frank 
Åpning og mat: Frank 
 

Sak 
nr. 

Saker 

 Åpning og felles bønnestund 
Åp 2,1-7 – Den første kjærlighet som er enda viktigere enn virksomheten. 
 

20/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent med følgende tillegg: Godkjenne regnskapet for 2019 
 

21/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

22/20 Godkjenne regnskapet for 2019 
Styret har behandlet regnskapet og oversender det til årsmøtet for godkjenning. 
 

23/20 Oppdatering: Nye Misjonshuset – veien videre 
1) Strakstiltak 

I sluttfasen. Snekkerarbeid er gjort. Maling og oppfriskning i foajeen er underveis. 
2) Muligheter i ombygging av Kristian IV’s gate 35 

Ulike muligheter for utvidelse er under utredning. 
3) Annen lokasjon 

Det arbeides videre med ulike muligheter i forhold til kommunen, 
eiendomsmeglere og eiendomsutviklere i byen. 

4) Strategiprosessen  
– videreutvikling i fellesskap med de ansatte 
Dokumentet som styret har jobbet med i utvalg og flere styremøter ble 
gjennomgått og videreutviklet. 

De ulike prosessene ser ut til å være i rute. 
 

24/20 «Middag på tvers» (oppfølging av sak 14/20-3) 
Vi går for dette allerede 29.3. 
Introduseres 8.3 med endelig påmelding 22.3. 
Ingar informerer i gudstjenesten 8.3. 
Frank lager info-bilder og lister 
 

25/20 Hvordan involvere flere i arbeidet? 
Saken ble utsatt 
 

  



26/20 Hvordan virkeliggjøre Misjonshusets visjon og mål? 
- sett ut ifra en SWOT-analyse 
-  

Styrke Svakhet 
• Tilhørighet i en sterk organisasjon 

• Sunn økonomi 

• Mange ressurspersoner 
o Eks-misjonærer 
o Musikere 
o Ulike fagpersoner 
o Velutdannet forsamling 

• Beliggenhet 

• Mangfoldig generasjonsmenighet 

• Variert arbeid 

• Representerer mange bydeler 

• Bibelsk og nær forkynnelse 

• Trofaste medlemmer 

• Signal om at nye føler seg velkommen 
 

• Beliggenhet 

• Bibelsk forkynnelse (noen tar anstøt?) 

• Forsamlingen bor spredt 

• Få unge 

• Ikke tradisjon for å kalle seg menighet 

• Rigiditet og tradisjon som kan være 
utfordrende mtp fornying 

• Lokalene kan begrense arbeidet 

• At vi er mange kan gjøre at vi ikke ser 
alle, bare de som roper høyest 

• Få ansatte på for mange oppgaver 

• Mange ulike interesser som skal ivaretas 

• Få nye som kommer 

• Lite lokalt misjonerende 
 

Muligheter Trusler 

• Økonomisk veldrevet 

• Stort nedslagsfelt 

• Beliggenhet 

• Teologisk utvikling generelt gjør at flere 
er på jakt etter en annen menighet 

• Grobunn for vekst i barnearbeidet 

• Endringsvilje i det generelle 

• Mange nådegaver og talenter 

• God støtte i en stor organisasjon 

• Økning i barnefamilier 

• Naboer 

• Ildsjeler 
 
 

• Økonomiske svingninger i samfunnet 

• Fiendtlighet i samfunnet ideologisk 

• Mørkemannsstemplet 

• Indre uenigheter 

• Teologiske ulikheter 

• At vi kan ville for mye i forhold til 
kapasitet 

• Ildsjeler 

• Parkeringsbegrensning 

• Bygningsmassen 
 

 

 Lunsj 
 

27/20 Program for høsten 2020 
Styret har følgende ønsker for høstsemesteret: 

• Tema for høsten: «Bærekraft» 

• 2 Damaris-kvelder  

• 1 medlemsmøte 

• Styret vil invitere alle medlemmene til samtaler på tomannshånd om liv, trivsel og 
tjeneste i Misjonshuset  

• Personlighetstyper en tematikk for 1-2 onsdager? (Marit og Frank undersøker 
nærmere) 

• Det er få barn på enkelte årskull i ulike bedehusforsamlinger i Kristiansand. Hva 
med å ha enkelte familiemøter på tvers av forsamlingene? F.eks. Awana 
Gathering på tvers MH/Frikstad/Flekkerøy bedehus (Marit undersøker med en 
kontakt, og kobler på Awana-koordinator om det er noe å ta videre.) 

• Vi ønsker å bygge sterkere relasjoner på tvers i forsamlingen. Vi ønsker å 
realisere tiltak som: 

o Middag på tvers x 2 
o Ut på tur etter gudstjenesten 



o Grilling i Bendiksbukta etter gudstjenesten 
 

28/20 Evaluering av arbeidet i styret 

• Er styret opptatt av de viktige oppgavene? 
o De store sakene har fått mye plass i det siste, og det er vanskelig å ha for 

mange av dem på en gang. 
o Eget programutvalg m/styreleder, pastor og et par utenom styret. 

• Er møtene godt planlagt og har de grei frekvens? 
o Ja, god frekvens og godt forberedt. 
o Styredag etter valget i stedet for i forkant av valget. 

• Er beslutningsgrunnlaget/styrepapirene bra? 
o Stort sett, men av og til har vi erfart at vi trengte bedre beslutningsgrunnlag 

og har utsatt saken(e). 

• Er vedtakene i tråd med hverandre, eller bare gode enkeltvis? 
o Ja, i naturlig grad. 

• Fungerer styret som kollegium? 
o Vi er ikke alle enige i alt, vi representerer jo ulike perspektiv, men snakker 

oss fram til felles beslutning. 

• Har styret en ønsket sammensetning? 
o Vi opplever at vi har en god sammensetning som har fungert godt i lag.  

• Styrets forhold til daglig leder/pastor 
o Drøftet uten pastor til stede. Pastor ble orientert av styreleder i etterkant. 

29/20 Eventuelt 
1. 30 dagers bønn for verdens muslimer (24.4-23.5) 

Vi vil være med på dette i år også. Frank formidler materiell. 
2. Smitteverntiltak i forbindelse med Corona-viruset? 

Smittevernplakater er hengt opp. Antibac er satt ut lett tilgjengelig. Styreleder 
informerer i gudstj. 8.3 

 

 


