
Referat 
styremøte  
 
 
 
 

 
Møtedato: Mandag 02.11.20 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: Brit Kari 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Allehelgensdag er en spesiell dag med mange minner, sorg, savn og håp. 
«Så kommer Ånden oss til hjelp i vår svakhet…»  
Jes 45: «Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige 
steder, for at du skal kjenne at jeg er Herren…» 
 

105/20 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med 3 eventuelt-saker. 
 

106/20 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

107/20 STORsøndag (SS) 
Hilde Myra presenterte planer fra SS-komitè: 

- SS skal være de beste gudstjenestene våre for alle generasjoner og til å invitere nye 
til. 

- En prosjektgruppe har jobbet fram en mal/ramme som forenkler gjennomføring. 
- SS skal være gudstjenester til utrustning. Motto: «Sammen om Jesus» 
- Tydelig bibelformidling med fokus på Jesus-fortellingene, forutsigbarhet og 

mangfold. 
- Høytidene trekkes frem. 
- En semestersang. 
- En fast struktur og et årshjul frigjør ressurser til å inkludere flere aktører. 
- Logo som viser fellesskap og Jesus. Ny vignett. 

 
Utfordring til styret: 

- Både trosbekjennelsen og Herrens bønn i SS? 
- Flere inn i ressursgruppa (Brit Kari Urdal, Hanne Eiken og Hilde Myra) 
- Om mulig prioriter musikk-team til disse søndagene 
- Forslag til personer som kan være med og lage ny vignett. 

 
Tilbakemeldinger fra styret: 

- Når en tenker alle generasjoner, pass på at barna henger med og kobles på og at 
sang- og musikk kommuniserer. 

- Tett kontakt mellom Awana, After8, Tweens og SS-komite. Barn på scenen er viktig. 
At barn kan være med og formidle troen sin.  

- Tenke at 8-åringen skal henge med, forstå og oppleve aktuelt det som formidles og 
synges. 

- Ja takk til Herrens bønn og en eller annen variant av trosbekjennelsen. 
- Hilde avklarer med navngitt person n.d.g. musikk. 



- Vi trenger en mann med yngre barn inn i komiteen. Flere forslag ble nevnt. Hilde spør 
disse. 

 
108/20 Veien videre «Nye Misjonshuset» 

1. Arbeidsdokument for ombygging er videreutviklet etter innspill i forrige møte. 
2. Har purret flere ganger på arkitekt for justert kalkyle etter innspill fra styret/årsmøte 

n.d.g. eventuell utbygging. 
3. Henvendelse til NLM Region sør ved tanke på et eventuelt NLM-senter en gang i 

fremtiden. 
 

- Ons 4/11 blir det møte med interiørarkitekt for å få en helhetlig stil på de planer som 
ligger inne i pkt. 1, og innhenting av priser på møbler, stiler og farge o.l. 
o Styret spiller inn: Lufte gulv-løsning med interiørarkitekt. 

- Tor 5/11 møte med Norrøna Eiendom for å gå igjennom ønsket ombygging, og 
forespørre innhenting av priser på dette. 
o Styret presiserer viktigheten av å beholde lys inn i bønnerommet ved tanke på 

hvor et evt. kontor til Norrøna Eiendom ansatt plasseres. 
- Neste steg blir utarbeiding av finansieringsplan. 
- I månedskiftet nov/des. håper vi å kunne begynne arbeidet med å sy sammen en 

helhetlig presentasjon for årsmøtet.  
 

109/20 Samtale m/Awana-koordinator Brit Kari Urdal om Awana-arbeidet i Misjonshuset 
- Startet opp med stor entusiasme aug. 2019. Reiste på Awana-konferanse på Fredheim 

Arena. Hadde 20 ledere. 
- Vi har ikke samme rammebetingelser som Fredheim Arena, men tilpasser opplegget til 

våre forhold, slik andre menigheter også gjør. 
- Gjennomsnittlig oppmøte nå: Cubbies: 10 barn. Sparks: 5-7 barn. T&T: 4-5 tweens 
- Slik bevarer unge troen (ifølge O. Eidsinger): 

o Nært fellesskap med Jesus 
o Bibelen som veiviser 
o God relasjon til andre generasjoner 
o Delaktige i misjonsoppdraget 
o Disippelskap på alle arenaer 

Klarer vi å besvare disse elementene i vårt arbeid?  
Vi tror at Awana er et godt redskap i dette. 

- Idé: Bønnekort for barna (etter samtykke med foreldrene) for å knytte sammen barn 
og enkeltpersoner i menigheten. 

-  «For hver generasjon er den neste den viktigste» (Runar Landro)  
- Vi har mistet en del ledere. Noen har flyttet. Andre har fått baby. For andre ble det for 

mange ting. Mest prekære behov på ledersida nå er aktivitetsledere og velkomstteam. 
 

110/20 Revidering av Misjonshusets lover – oppfølging av sak 101/20 
Innstilling fra komitéen ble drøftet og vedtatt med en liten presisering. 
 

111/20 Strategi og handlingsplan – ut i live 
Styret begynte å se på aktuelle målbare mål for nær fremtid og vil jobbe grundigere med 
det i neste møte. 
 

112/20 Arbeidstidsregnskap 
Styreleder orienterte om prosessen så langt, og konkrete tiltak for å utnytte ansatte-
ressursene bedre. 
 

113/20 Orienteringer fra pastoren 
- Frank har blitt forespurt å undervise en uke på Fjellheim bibelskole i Tromsø (11.-

15.1.21). Permisjon er innvilget.  



- Det har kommet ønske om systematisk bibelundervisning i Misjonshuset. En legger 
opp til en bibeltimeserie våren 2021. 

- Kollekt vs. Julemessa 
Vi har sett noen søndager at fokus på julemessa har slått ut i redusert kollekt.  

- Todda skole har ledig kapasitet på gymsal søndag formiddag. Det er mulig å gjøre 
avtale om leie av gymsalen for kr 109,- pr. time for søndagsskolen/Awana.  

 
114/20 Evalueringer siden sist 

- Ons 21/10 Indonesia m/Ørjan Bredvei – god og nær formidling. 
- Fre 30/10 Tweens - Strålende fornøyde gutter og jente etter nyoppstartet Tweens på 

fredag. 
- Søn 1/11 MissionMen/dåp – bør ha et tydelig fokus på barna når en bestemmer at de 

skal være til stede under dåpen før de går til Awana. 
 

115/20 Møteplan våren 2021 
Styremøter i vårsemesteret: 4/1, 1/2, 1/3, 6/4, 3/5, 7/6 
 

116/20 Eventuelt 
- Mingling etter gudstjenesten jfr. smittevern - oppdatert smittevernveileder. 

Vedtak: Inntil videre vil gudstjenestedeltakerne sendes ut rett etter gudstjenesten, 
for å unngå mingling hvor det er krevende å overholde 1-meters-regelen. 

- Ordningen med VippsGo opphører fra 1/12 – hva gjør vi? 
o Livar sjekker opp hvilke løsninger andre NLM-menigheter bruker. 

- Møteleder 18/11. Aktuelle navn kom opp. 
 

 


