
Referat 
styremøte  
 
 

 
Møtedato: Mandag 17.08.20 kl. 19.00 i konferanserommet 2. etasje 
Til stede: Ingar Hjelset, Livar Veggeland, Marit Katrine Edvardsen, Hege Kringeland, Brit Kari Urdal, Tollef 
Byrkjedal og Frank Vorhaug. Tone Østby var til stede under sak 77/20, 79-81/20. 
Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Ingar 

Sak 
nr. 

Saker 
Følges opp av 

 Åpning og bønn 
Ef 1 – lovprisning for alt vi har i Kristus – «derfor holder jeg ikke opp med å 
takke Gud for dere…» «Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i 
det håp… og hvor overveldende hans kraft er…» Her er det bærekraft. 
 

 

75/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med 3 eventuelt-saker. 
 

 

76/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

 

77/20 Streaming av gudstjenestene i Misjonshuset (MH) på Facebook videre? 
Vi ser både gode ting og utfordrende ting ved å streame gudstjenestene våre.  

• I forhold til rekruttering av nye, at nye skal få prøve seg og vokse inn i 
oppgavene, blir mer krevende om det streames offentlig. 

• Vi registrerer folk som er på streamingen som ikke går på gudstjenester og 
møter ellers. 

• Er det en mellomløsning å streame for en lukket gruppe av våre egne? 

• Er det rette tida å avbryte slik koronasituasjonen er nå? Om vi ikke skal 
fortsette å streame, nå hva om samfunnet stenges ned igjen, skal vi da 
starte opp igjen, eller hvordan tenker vi? 

• AV-komiteen trenger avklaring også økonomisk.  
 
Vedtak:  
Vi vet ikke hvordan koronasituasjonen utvikler seg, om ting kan åpnes mer opp 
eller om møtepunkter må begrenses igjen. Styret vedtok med 3 mot 2 
stemmer å fortsette åpen streaming ut 2020.  
Styret avklarer med AV-komiteen om det innebærer behov for supplering av 
utstyr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frank 

78/20 «Nye Misjonshuset»  
1. Ekstraordinært årsmøte 30.8 

Styret takker komiteene for det solide arbeidet de har gjort med å følge 
opp vedtak i ekstraordinært årsmøte 17.11.19 og i styret. 

 
Vedtak: 
Utkast til forelegg til ekstraordinært årsmøte vedtas lagt fram for 
medlemmene uka før ekstraordinært årsmøte med noen presiseringer.  
 

2. Brev fra Egil Galteland 

 
 
 
 
 
 
Hege, Ingar og 
Frank 
 
 



- Styret takker Egil Galteland for innspill i brev av 23.7 og tar det med i 
den videre prosessen. 
 

Ingar 

79/20 KickOff 23.8  
Utkast til program ble gjennomgått. Det ble vurdert aktiviteter for barna siste 
halvdel før mat, men av smittevernhensyn landet styret på å være sammen 
hele tiden, men at barna stadig er i fokus. 
 

 
Tollef, Tone, 
Ingar, Marit, 
Frank, Brit Kari 

80/20 Høsten – flergenerasjonsforsamling i koronatid 
Hvordan skal vi legge opp virksomheten vår, for å få med alle generasjoner?  
I vår ble det bråstopp for søndagsskolen/Awana, hvordan kan vi få barna med 
igjen? Ulike modeller ble luftet. 

A. Kan vi drive Awana med 3 grupper parallelt med gudstjenester slik vi 
egentlig har tenkt? 

B. Barnegudstjeneste kl. 10 og voksengudstjeneste kl. 12? 
C. Barnegudstjeneste kl. 11 og kveldsgudstjeneste? 
D. Husfellesskap 

 
Vedtak: 
Det er Awana vi tidligere har vedtatt og startet opp og som vi ønsker å 
videreføre, så sant det lar seg gjøre og foreldre er trygge på å ta med barna på 
dette. Awana-lederne møtes onsdag, og så sant de ser det gjennomførbar, går 
vi for videreføring av Awana i sine 3 grupper. Hvis ikke må vi vurdere andre 
alternativer. 
 

 

81/20 «Middag på tvers» 
Vi måtte brått avlyse annonserte «Middag på tvers» 29.3 som skulle være et 
sammenristende tiltak på tvers av generasjonene da koronarestriksjonene var 
et faktum. 
 
Vedtak: 
Ut ifra det vi vet i dag, ønsker vi å ta opp igjen idéen og gjøre et nytt forsøk 
med «Middag på tvers» 18.10. 
 

 
 
 
 
 
 
Frank 

82/20 Når medlemmer dør 
Pr. i dag er det mer eller mindre tilfeldig om det opplyses om og markeres i 
gudstjeneste om en av våre medlemmer dør. Vi ønsker å vedta en konsekvent 
rutine som kan gi lik praksis. 
 
Vedtak: 
Vi ønsker å markere i påfølgende gudstjeneste, med navns nevnelse og bønn 
for de etterlatte, når en av våre medlemmer dør. Unntaksvis kan der være 
gudstjenester hvor dette ikke er naturlig, da kommuniserer pastor det til de 
pårørende, og markering skjer så snart som mulig etter.  
Vi har ikke noe system som gjør at vi får automatisk varsel om dødsfall, derfor 
er vi avhengig av at pårørende gir pastor beskjed. 
Likedan ønsker besøkstjenesten v/Gerd Sandal beskjed ved sykdom, slik at de 
kan yte den omsorg og oppmerksomhet som er naturlig og god. 
 

 
 
 
 
 
 
Frank 

83/20 Flytte styremøtet  
Oppsatte styremøte 5.10 ble flyttet til 12.10. 
 

 

84/20 Eventuelt 
1. «Evensong»  

 
 



Styret takker for initiativ til nye og litt annerledes samlingsformer, og er 
takknemlige for at Odd Østby og Helge Eiken vil ta ansvar for dette.  
 

2. STORsøndag – logo og retning 
Styret tar informasjonen til orientering og ønsker lykke til med arbeidet.  
 

3. Bibelhelg e.l. våren 2021 – retning? 
Aktuelle navn ble nevnt. 
 

Ingar 
 
 
Frank 
 
 
Frank 

 


