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 Åpning og bønn 
Jesus vet hva som venter den som kommer til himmelen, derfor er det glede i himmelen når 
et menneske blir frelst. 
 

85/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med en sak under eventuelt. 
 

86/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

87/20 Veien videre «Nye Misjonshuset» 
Med hele 3 alternativer blir det vanskelig å få utredet dette ferdig før på nyåret. 
 
Styreleder vil kontakte kommunen for å avklare bruksendring ved et evt. kjøp av Kristian 
IVs gate 33. 
 
Vi vil legge opp til en betydelig kostnadsreduksjon av ombygging og 
utbyggingsalternativene. 
 
1. Komiteen som i juni presenterte forslag til ombygging/utbygging, spørres og suppleres 
til en gjennomgang av utbyggingsalternativet med betydelig kostnadsreduksjon i tråd med 
signaler fra ekstraordinært årsmøte. Her trengs budsjett for arkitekttjenesten.  
 
2. Styreleder, nestleder og pastor legger fram for styret et bearbeidet forslag til ombygging 
av nåværende lokale med bruk av hybler til styremøtet 12/10, og ber deretter Norrøna 
Eiendom kostnadsberegne dette. 
 
3. Tanken om et eventuelt NLM-senter må vurderes i samråd med NLM-ledelsen, NLM 
Eiendom og NLM Region sør forholdsvis snart for å avgjøre om det er noe en skal gå videre 
med. Komiteen fra sist tar saken videre. 
 

88/20 Gudstjenesteliturgi – prosess i Misjonshuset etter vedtak sentralt 
Pastor kaller inn til møte med møtelederne for å høre deres tanker og ønsker n.d.g. fast 
liturgi ut ifra ressursdokumentet fra NLM sentralt. Innstilling til styret for vedtak i okt. 
 

89/20 Strategi og handlingsplan – ut i live 
1. «Oppmuntre til og videreutvikle bønnearbeidet.» Det er mye godt bønnearbeid i gang, 

og det er viktig å holde det oppe i bevisstheten  vår gjennom fokus i gudstjenestene i 
blant.  
Vi vil etablere fastere forbønnstjeneste i forlengelsen av gudstjenestene våre.   



2. «Oppmuntre til og videreutvikle ulike samlinger for tenåringer, unge og studenter.»  
Vi ønsker å ha et tilbud for tweens (5.-7.trinn) fredag kveld. Aktivitet og andakt. Et sted 
å henge. Kan være aktuelt å spille på foreldrene. 
Pastor samler de som har gitt uttrykk for at de vil gjøre noe for tenåringer. 
Pastor hører med Flekkerøy bedehus, om mulig samarbeid for tenåringene. 

 
90/20 Våren 2021 – fokus og prioritering 

Tema for våren 2021: «Sammen»  
Styret ønsker å bygge relasjoner på tvers av aldersgrupper, generasjoner.  
Prøve å få til månedlige «Middager på tvers»  
Generasjonshelg 5.-7.2.21 med Torbjørg Oline Nyli. 
 
Misjonshuset har ikke hatt gudstjeneste Kristi himmelfartsdag de siste årene, men vil prøve 
å få til gudstjeneste denne dagen i 2021. Friluftsgudstjeneste? 
  

91/20 Orienteringer fra pastoren 
1. «Sammen for byen» - tverrkirkelig lederfrokost hadde sin samling i Misjonshuset 11/9 
2. Pastor orienterte om ulike samtaler. 
3. Flott med mange nye på MUF i høst. Vært ca 50 flere ganger. 
 

92/60 Økonomisk rapport 
Positiv utvikling på både kollekter og fast givertjeneste.  
Vi budsjetterte med underskudd, men det ser ut til å gå i balanse til tross for ekstra 
kostnader i forbindelse med «Nye Misjonshuset».  
Usikkerhetsmomentet nå er julemessa som ikke blir på vanlig måte. Hvordan bevisstgjøre 
folk på det? 
Hvordan øke inntektene? Mulig utleie på dagtid?  
 

93/20 Valg av representanter til årsmøte i NLM Region sør 26/9 
Hege Kringeland og Tollef Byrkjedal representerer Misjonshuset. 
 

94/20 Eventuelt 
1. Strakstiltak - foajeen 
Foajeen har blitt veldig fin etter maling og ny pynt. Styret retter en stor takk til Birger 
Haugstad som har stått for alt malearbeidet. 
Det gjenstår noen innkjøp til utsmykning.  
  

 


