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Møte: Mandag 20.01.21 kl. 19:00-22:00 konferanserommet Misjonshuset (MH)  
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Marit Katrine Edvardsen, Livar Veggeland, Brit Kari Urdal, 
Tollef Byrkjedal og Frank Vorhaug 
 
Referent: Frank 
Åpning: Ingar 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Salme 145,8–17: «Herren er nådig og mild, sein til vreide og rik på miskunn…» 
 

10/21 «Nye Misjonshuset» - ombygging av Misjonshuset 
Hovedvalg: 

- Styret går for ombygging nivå 2 (jfr. Budsjett for ombygging av Nye Misjonshuset 
v/I. Hjelset 20.01.21). 

- Vi vil bygge ut foajeen jfr. E1 Tegninger til søknad 070819. 
- Det er stemning for å flytsparkle gulvene i hovedetasjen for helhet og sammenheng 

jfr. utbygget i punktet ovenfor. 
- Styret går ikke for ekstra trappehus ut fra lillesalen nå, men vurdere behovet etter 2 

år. 
-  

Elementer - jfr. 2089_Estimerte prosjektpriser 12.01.21 (1) fra interiørarkitekt Helèn R. 
Andersen: 

- Beholde garderobe-bue. Erstatte sittebue i foajé med skranke. Kutte ut disk i foajé.  
- Kutte ut søyle- og tribuneseating. 
- Bygge fast scene i stedet for sceneelementer. Komme tilbake til dekke på scenen. 
- Sprøytemale taket framfor å ta ned og behandle. 
- Be interiørarkitekt om råd for alternative støydempende elementer i midtre foajé. 
- Styret vurderer å beholde de 3 løse teppene. (Spørre H. R. Andersen om forventet 

levetid på dem?)  
- Vi trenger lettere møbler i lillesalen for større fleksibilitet + et sted å formidle fra. 
- Billigere teppefliser i lillesalen.  
- Legge inn skranke/mottak for Awana foran Cubbies-rommet/trapp. 
- Utforming og møblering av Awana-rommene i 2. etasje bør gjøres i samarbeid med 

interiørarkitekten ved tanke på funksjonalitet og helhetlig uttrykk.  
- Legge inn møbler og maling av Ten-rom nede.  

 
Fra AV-komitèen (jfr. Prisestimant Lyd og Bilde Nye Misjonshuset): 

- Oppgradering av lyd i foajè  
- 3 trådløse mikrofoner  
- Effektbelysning scene – kommunisere med interiørarkitekt 
- Ny projektor nr. 2 i hovedsalen  
- Ny monitor til foajeen 

 
Dugnad: 

- Rivning hybler 
- Maling av nye Awana-rom og lillesal 
- Rydde 



- Rive og montere kjøkken? 
- Ten-rom i underetasje 
- Montering av møbler 

Dette drøftes med driftsutvalget i møte mandag 25.01.21. 
 
 
 

 


