
Referat 
styremøte  
 
 

 
Møtedato: Mandag 19.10.20 kl. 19:00-22:00 i konferanserommet 2. etasje 
 
Til stede: Ingar Hjelset, Livar Veggeland, Marit Katrine Edvardsen, Hege Kringeland, Brit Kari Urdal, 
Tollef Byrkjedal og Frank Vorhaug  
 
Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Marit 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Som styre og forsamling skal vi stake ut en vei. Samtidig har mange ulike ting som står på i 
sine liv. 2 gode ord inn i denne virkeligheten: 
5Mos 31,8: Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. Han svikter deg ikke og 
forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet! 
Sal 23,1: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han 
leder meg til vann der jeg finner hvile. 
 

95/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med 3 eventuelt-saker. 
 

96/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 

 
97/20 Organisering av arbeidet i Misjonshuset – ansattes arbeidstid (jfr 91/19B) 

Tone og Frank la fram rapporter og analyse av bruk av sin arbeidstid som viser et for høyt 
timeantall, og et ønske om å få rom til andre oppgaver som situasjonen i dag ikke tillater. 
 
Forslag til innsparing av arbeidstid: 
Frank: 

- Lufte med lederne for gudstjenestene om de kan søke informasjonen selv, og at vi 
kan rasjonalisere bort den ukentlige «Gudstjeneste–info» eposten til aktørene i 
gudstjenestene. 

- Hva kan utelates? Frank utfordres på å finne flere rasjonaliseringspunkt til neste 
møte.  

Tone:  
Det går mye tid til å avtale og koordinere både i MUF og på musikkfronten.  

- Det er ønskelig at lovsangsteamlederne i enda større grad bytter innbyrdes og at 
Sang- og musikkleder ikke involveres i sammensetting av teamene fra søndag til 
søndag. 

- Det er tjenlig om flere oppgaver er fordelt på styremedlemmene i MUF, slik at 
færre baller må innom Ung-leder. 

 
Arrangerer vi for mye så det blir for mye å administrere? 
 
Styreleder og nestleder tar et arbeidsmøte med Tone og Frank for å se på hvilke oppgaver 
som kan fjernes og hvilke som kan delegeres til andre, for videre drøfting og konklusjon i 
neste styremøte. 
 
 
 



98/20 Veien videre «Nye Misjonshuset» 
- Fra samtalen med gen.sekr. Øyvind Åsland 18/9 om et eventuelt nytt NLM-senter i 

Kristiansand: 
o Glad for offensiv tenkning. 
o Det er kanskje ikke tiden for ny NLM-skole 
o Spennende både å samle NLM-virksomheten i byen i et senter, og å tenke en 

mulig bibelskole (uten internat) med profil mot lovsang/menighet.  
o Det er avgjørende at tanken om et NLM-senter er godt forankret i regionen 

for at slike planer skal godkjennes sentralt. 
 

- Møte med styreleder i Norrøna Eiendom og NLM Eiendom 22/9. 
o De ser det ikke forsvarlig å kjøpe naboeiendommen uten at en vet at den 

skal brukes. Et kjøp for eventuelt videresalg om det ikke blir flertall for 
utbygging, kan fort bli et milliontap. 

 
- Innspill fra grupper i Misjonshuset 

o Kjøkken-utvalg har kommet med en god skisse til oppgradert kjøkken med 
kostnadsestimat på ombygging og utstyr på kr 228.000,-. 

o Awana: Cubbies-rommet er allerede oppgradert gjennom strakstiltak-fasen. 
At det innredes romslige rom for Sparks og T&T der leilighetene er i dag, 
kan bli en god løsning. Men en bør se på en enklere adkomst. 

o Et røft tweens- og tenåringsrom i kjelleren er et godt utgangspunkt for god 
utvikling av arbeidet for disse aldersgruppene. 

o Estetikk-utvalget har gitt gode innspill til fornyelse av saler og foajè n.d.g. 
farger, møbler og utsmykking. 

o AV-komiteen presiserer at scenen må ikke bli mindre enn i dag. Den kan 
med fordel teppelegges(/teppefliser). Der bør være rampe, ikke bare 
trapper. Dagens lydanlegg er godt, men om det åpnes mot foajeen, bør 
anlegget i foajeen vurderes oppgradert. 

o Komitè for torsdag formiddagsmøtet støtter de skisser som er antydet. 
 
Veien videre: 

- Utbygging:  
o Ser ut som om utbygging ved kjøp av naboeiendom er en dyr og mindre 

aktuell løsning. 
- NLM-senter: 

o Er det grunnlag for å ta det videre til NLM Region sør, eller skal vi legge 
idéen død? 

o Dette er en langvarig prosess som vil trenge en yngre visjonsbærer og et 
betydelig engasjement fra de yngre i forsamlingen, om idèen skal 
videreføres. 

- Ombygging: 
o Ser ut som den farbare vei.  
o Styret foretar noen valg ut fra tilbakemeldingene som er kommet inn og 

utarbeider et konkret konsept, en bestilling. Styreleder forbereder dette til 
neste styremøte 2/11. 

o Ta kontakt med interiørarkitekt for gode og helhetlige løsninger.  
o Ta kontakt med Norrøna Eiendom og utfordre dem på å utarbeide et 

kostnadsoverslag. 
o For deretter å konkludere med en plan for ombygging som vi legger fram 

for årsmøtet. 
o Vi ber ikke årsmøtet om tilbakemeldinger på detaljer, men på hovedlinjer i 

planen og kostnader/finansiering, og ber årsmøtet fatte vedtak om 
ombygging i samsvar med styrets forslag. 

- Mulig tillegg til ombygging? Utforske mulighetene for å kjøpe Kirkegt 30? 



o Dette bygget er ikke fredet, og kan rives for å eventuelt bygge en 
aktivitetssal som et trinn to - etter ombygging. 

o Sjekke muligheten for kjøp og prisnivå. 
 

99/20 Gudstjenesteliturgi – vedtak etter høring i ledergruppen for gudstjenestene  
- Referat fra høringsmøte 
- Epost fra Odd Østby om menighetsbønn 

 
Vedtak:  
Styret slutter seg i all hovedsak til konklusjonen fra ledergruppen n.d.g. 
gudstjenesteliturgi.  
Det arbeides videre med å lande noen alternativ for forbønn i gudstjenesten.  
Det er fortsatt viktig å kunne variere innholdet i gudstjenestene etter behov og tema.  
Pastor utformer alternativer til forbønn til neste møte. 
 

100/20 Strategi og handlingsplan – ut i live 
De målbare mål vi har satt oss er fram til 2020. Hvilke mål setter vi oss for årene som 
kommer? 
 

Område 2019 Framover: 
Hvilken periode? 

Medlemmer 225  
Gudstjenestebesøk 6668/136  
Awana – ledere 16 (pr. 10/20)  

- Barn 24 (pr. 10/20)  
   

Andre aktiviteter:   
After 8 – ledere 2  

- Barn 6  
Tweens - ledere 3  

- barn 10  
B&P - ledere 4  

- barn 8  
FredagsTaco - deltaker 35  
   
Smågrupper – antall grupper 25  
Smågrupper - deltakere 222  
   
Inntekter 
 

3,2 mill  

 
Utsettes til neste møte. 
 

101/20 Revidering av Misjonshusets lover 
NLM sentralt har nylig vedtatt normallover for forsamlinger i NLM. Ut fra disse vil vi ta en 
gjennomgang av våre lover. Et eventuelt forslag til endring, legges fram for ordinært 
årsmøte. Et gyldig vedtak om endring av Misjonshusets lover, krever 2/3 flertall i 
årsmøtet.  
 
Vedtak: 
Styret nedsetter en arbeidsgruppe som sammenholder nåværende lover med vedtatte 
normallover og kommer med innstilling til neste styremøte. 
 

102/60 Orienteringer fra pastoren 
- Vi har fått tre ledere og starter opp Tweensklubben (fra 5.trinn) 30/10 



- Kontakt er opprettet med Flekkerøy Bedehusforsamling ved tanke på mulig 
samarbeid inn mot tenåringer.  

- Skal vi gå inn i en samtale om et mulig konfirmasjonsundervisningssamarbeid med 
Flekkerøy og Frikstad? 

- Diakonale grupper for innvandrermenn starter opp på tirsdager i Misjonshuset i 
regi av KIA. 

- Stadig nye innmeldingssamtaler. Pr. 19/10 har vi 246 medlemmer. 
- Vi har en avtale om Vekst-kurs i NLM Region sør. Program for Naturlig 

Menighetsutvikling (NaMu) kan være et tjenlig verktøy på sikt. 
- Forsamlingstur høsten 2021. Hvem kan vi utfordre til komité? 

 
103/20 Retningslinjer for forrettelse av dåp og nattverd (jfr 74/19) 

NLM er i en prosess n.d.g. «Menighetstenkning og organisasjonsstruktur». I grunnlags-
dokumentet legges det opp til at den som forvalter dåpen bør være pastor eller en av de 
som har tilsyn i menigheten, og at vedkommende godkjennes av regionleder. Videre 
uttrykkes det at nattverdsamlingen bør ledes av en som tilhører forsamlingens åndelige 
lederskap.  
Vi avventer konklusjoner sentralt før vi vedtar retningslinjer lokalt, men følger en praksis 
i tråd med de linjer som er skissert. 
 

104/20 Eventuelt 
1. Søknad om midler til teamtur 

Styret imøteser søknaden med et budsjett på kr 10.000,- og vedtar å legge inn i 
budsjettet post for personal for slike formål i framtiden. 

2. Evalueringer 
- STORsøndag 18/10 – flott og gjennomført gudstjeneste. 
- Guttekveld. Godt oppmøte og god aldersspredning. God formidling om 

mannsrollen. 
- Gudstjeneste 11/10. Hadde vært godt å ha forbedere tilgjengelig. 

3. La oss søke samarbeid på tvers i NLM Region sør slik at tweens’ene og tenåringene 
våre kan oppleve et større fellesskap. Hva med å samarbeide med Mandal og Grimstad 
om månedlige fellesarrangement? 
 

Norrøna Eiendom har meldt at leiekostnadene vil øke med kr 14.470 per mnd. fra 
01.01.21. D.v.s. kr 173.640 pr år. 

 


