
Referat 

styremøte 15.06.2020 
 
 

 

Møtedato: Mandag 15.06.20 kl. 19.00-22.00 i konferanserommet 2. etasje 

 

Til stede: Ingar Hjelset (leder), Joakim Håland, Hege Kringeland, Marit Katrine Edvardsen, Hanne Eiken 

og Frank Vorhaug  

Forfall: Livar Veggeland 

 

Referent: Frank 

Åpning og noe å bite i: Hege 

 

Sak 

nr. 
Saker Følges opp av 

 Åpning og bønnestund 

«All lives matters» - uavhengig av rase og om en har et syndrom. Ethvert liv 

er ukrenkelig. Gal 3,26 «For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.» 

 

 

61/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 

Godkjent med 3 saker på eventuelt. 

 

 

62/20 Godkjenning av referat 

Godkjent. 

 

 

63/20 Skal Misjonshuset (MH) delta på VEKST-kurs? 
 

Presentasjon v/fellesskapsutvikler Marit Andersen: 

VEKST har sitt utspring i menighetsplantingsnettverket M4.  

Normisjon og Frikirken har tilpasset verktøyet til sitt med egne navn.  

VEKST er verktøyet tilpasset NLMs bedehusvirkelighet. 

VEKST jobber med menigheter/forsamlinger som vil tenke og jobbe med 

strategi. 

VEKST tar opp i seg elementer/prosesser som alle menigheter som vil vokse 

må jobbe med. 
 

Fokus på planting, replanting, restart, videreutvikling. 4 moduler:  

1. Ledelse. «Meg er gitt all makt, gå derfor ut.» 

2. Endringer og komfortsoner. 

3. Å lære dem. Et fellesskap der disipler vokser. 

4. Kan vi skape en bevegelse og fullføre løpet.  
 

Et kurs der en kommer sammen 4-6 forsamlinger og undervises og ledes i 

prosesser innad i den enkelte forsamling, men hvor en også lærer og får input 

av hverandre på tvers av forsamlingene. 
 

Mål om oppstart av nytt VEKST-kurs i NLM Region sør våren -21. 

En helg (fredag til lørdag, evt. lørdag) i semesteret. 

Her er 230 grupper (større og mindre/eldre og yngre) i regionen derav 46 

grupper i Kristiansand kommune. Misjonshuset er en sterk gren på dette treet. 

Vi trenger hverandre på tvers i regionen. 
 

Samtale: 

• Blir disse kursdagene i Kristiansand? 

Ikke avklart, men ikke ønskelig å spre det for mye, men å likevel bruke 

flere plasser. 

 



• Selv om vi har våre prosesser, er det verdifullt å ikke bare holde på med 

vårt eget, men lære av hverandre. 

• Fint å bygge nettverk mellom forsamlingene. 

• Godt for regionbyggingen å bli kjent med hverandre slik. 

• Tror at dette vil skjerpe oss i prosessen videre det å få slike input. 

• De 4 moduler gir en bredde i fokus og helhetlig perspektiv. 

• Hvordan lede? Spenningen mellom demokrati og lederskap. 

 

Vedtak: 

Et enstemmig styre ønsker å være med på VEKST-kurs i NLM Region sør 

våren -21. 

 

64/20 Skal vi fortsette å streame Misjonshusets gudstjenester på permanent 

basis? 

Alle ansatte og frivillige medarbeidere knyttet til gudstjenesten ble utfordret til 

å besvare en spørreundersøkelse om streaming. 51 besvarelser er mottatt. 

2/3 av de som besvarte undersøkelsen ønsker at vi skal fortsette streamingen.  

5 uttrykte at det ikke er aktuelt å stå i tjenesten slik en har gjort, om en 

fortsetter å streame permanent. 

 

Vedtak: 

Styret konkluderer ikke nå spørsmålet om permanent streamer. 

Vi fortsetter å streame til over sommeren slik forholdene er nå. 

Skal vi fortsette å streame permanent må vi sette noen konkrete og trygge 

rammer for det. 

Vi kommer tilbake til saken til høsten. 

 

 

65/20 Revidering av stillingsinstruks for Awana-koordinator 

Forslag til tillegg i stillingsinstruksen ble godkjent. 

 

 

66/20 International Sundays – fortsatt berettiget? 

Mange av de som går på ICF på tirsdager har andre menigheter de hører til i 

på søndagene. 

Styret opplever disse gudstjenestene som fine og verdifulle, og ønsker å satse 

videre på disse. Innspill i fortsettelsen:  

- Flere verdensdeler representert i det programmessige. 

- Internasjonale innslag også andre søndager utover International Sundays 

- Kan vi på International Sundays ha «spise-hjemme-hos» eller internasjonal 

mate i forlengelsen av gudstjenesten for å styrke de relasjonelle båndene 

på tvers i forsamlingen? 

- Vi må investere mer i disse gudstjenestene. 

 

Vedtak: 

Gå i dialog med Arve Myra om hvordan videreutvikle International Sundays. 

 

 

67/20 KickOff 23/8 

Tema: Søk først… 

Først del: Felles m/innslag fra Awana 

Andre del: Aktiviteter for barna og info/bønn for voksne 

Felles måltid 

Felles avslutning 

Spørre After8 

 

 

Ingar og Frank 

følger opp 

68/20 Pastorens rapport/orientering 

- 28/5 Smågruppeledersamling med godt oppmøte og godt engasjement. 

Fokus på smågruppene som et omsorgsfellesskap hvor vennskap bygges 

 

 

 



og Jesuslivet leves. Utfordring: Kan vi i større grad la smågruppene være 

småfellesskap hvor vi kan invitere med venner/naboer/kollegaer som er 

nysgjerrige på kristen tro og praksis? 

- Høstprogrammet er i sluttfasen med bemanningskabalen. 

- Rapportering av sang- og musikkbruk i offentlig arrangement. Streaming 

har synliggjort et rapporteringsbehov (TONO/CCLI) som vi må ta tak i. 

 

 

 

Frank 

 

 

Tone 

69/20 Eventuelt 

- Signere Årsoppgjør 2019 

- Awana/strakstiltak. Nye behov har blitt avdekket. Uavklart om vi kan 

klare det innenfor bevilgede midler. Styret gir rom for kr 10.000,- utover 

budsjett. 

- Flyttet styremøtet fra 7/9 til 14/9. 

 

 

 


