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Møtedato: Mandag 01.02.21 kl. 19:00-22:10 i konferanserommet 2. etasje 
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Marit Katrine Edvardsen, Livar Veggeland, Brit Kari Urdal, 
Tollef Byrkjedal og Frank Vorhaug 
 
Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Livar 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Det kristne livet. Ikke bare hva Jesus har gjort for meg, men hva Han får gjøre i meg.  
Filip ble kalt til å gå til et øde sted. Er lydig og støter på den etiopiske hoffmannen som 
leser Jes 53, og får vise ham Jesus.  
 

11/21 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med momenter under eventuelt. 
 

12/21 Godkjenning av referat 
Godkjent. 

 
13/21 Samtale m/Egil Grindland om det internasjonale arbeidet 

Utsatt. 
 

14/21 Forberede årsmøte 14/3 
1. Årsmelding – Utkast ble bearbeidet.  
2. Valgnemnd – Konkrete navn ble nevnt. Frank spør disse. 
3. Servering og barneopplegg tas stilling til senere. 
4. Hva om vi ikke får møtes fysisk alle?  

Styret foreslo alternative plasser med fastmonterte stoler hvor det er lov å samle til 
årsmøte. Frank undersøker ulike steder som ble nevnt. 

 
15/21 «Nye Misjonshuset» 

1. Rapport – hvor er vi i dag 
- Møte med Norrøna Eiendom 21/1. Orientering og avklaring av ansvarsforhold. 
- Møte med driftsutvalget 25/1. Driftsutvalget tar ansvar for planlegging og 

gjennomføring av dugnad. 
- Møte med interiørarkitekt 26/1. Tilbakemeldinger fra styret. Justert forslag 

kommer senest 16/2. 
- Møte med innsamlingskomite 28/1. Orientering om prosjektet og komiteen tar 

ansvar for innsamlingsarbeid. Vi ønsker å samle inn  2-2,5 mill. 
- 29/1 Ingar Hjelset og Daniel Sørensen møtte fagmann på lyd for innspill til 

lydforhold i møtesal og foaje ved oppussing. 
- B.K. Urdal, H. Kringeland og M.K Edvardsen møter interiørarkitekt 3/2 for 

planlegging av innredning av Awana-rom. 
- Planlagt møte m/interiørarkitekt, ledere i driftsutvalg, estetikkutvalg og 

innsamlingskomite 18/2. 
2. Tidsplan 

- Daniel Sørensen utarbeider prosjektplan med innleide aktører og dugnadsfolk. 
- Ferdigstillelse planlegges til medio august. 

3. Finansieringsplan  



- Vi må sikre egenkapital i form av gaveløfter før vi kan søke om lån hos NLM 
hovedkassen.  

4. Alternativ møteplass 
- Gimlekollen det mest realistiske 
- Ta kontakt for å gjøre avtale under forutsetning av godkjenning av prosjektet i 

årsmøtet. 
- Hva skal vi drive i prosjektperioden og hva skal vente til høsten? 

5. Ekstra inntektsmuligheter 
- Er det muligheter for mer utleie på dagtid? 

6. Epost fra G. Uglem om delprosjekter i «Nye Misjonshuset» 
- Styreleder og pastor møter Uglem. 

 
16/21 Strategi – hvor er vi og hvordan utvikle videre?  

Utsatt 
 

17/21 Økonomi 
Regnskapsrapport 2020 

- Gaveinntektene har steget fra 2,45 mill. i 2019 til 2,68 mill. i 2020. 
- Kostnadene er totalt sett på samme nivå som i 2019.  
- I et normalår uten ekstraordinære utgifter til «Nye Misjonshuset» hadde vi hatt et 

overskudd på kr 500.000,- til tross for julemessa vi ikke kunne arrangere på vanlig 
måte. 

 
18//21 Orienteringer fra pastoren 

1. MUF hadde to møter med rom for 10 personer hver lørdag 30/1. Veldig positivt for 
de som var til stede å kunne møte noen fysisk. Dette gjentas neste lørdag. 

2. Konfirmasjon. Frank samler informasjon fra flere regioner og bes om å utarbeide 
en enkel skisse ved tanke på informasjon ut til menigheten. 

3. Varslingssaken som har vært i media. Frank orienterte om samtaler. 
4. Hva gjør vi med generasjonshelg og onsdagssamlinger hvis vi ikke kan møtes 

fysisk? 
- Generasjonshelgen utsettes. Kanskje forsamlingsweekend er en god ramme 

for temaet? 
- Torbjørg Oline Nyli taler i gudstjenesten 7/2. 
- De oppsatte onsdagssamlingene avlyses inntil vi kan samle flere. 

5. Fellesskap-21 – digitalt med lokale samlinger 13.3.21 kl. 10.00-15.00. 
- De i styret som har anledning samles i Misjonshuset for digital undervisning 

og samtale lokalt. Andre i forsamlingen inviteres inn i det antall 
smittevernrestriksjoner tillater.  

 
19/21 Evalueringer siden sist 

- Digitale gudstjenester.  
Vi må være ekstra bevisst på lengde, god regi og flyt i gudstjenestene når de sendes 
digitalt.  

- STORsøndag – god andakt, fin gudstjeneste. Kan gjøre mer visuelt ved tanke på 
barna. 

 
20/21 Awana-koordinator – engasjement utgår 15.08.21 

Styret ønsker å videreføre koordinatorstillingen, men Brit Kari Urdal ønsker ikke å 
fortsette i stillingen. 
Styret tar saken videre i neste møte. 
 

 Eventuelt 
1. Besøkstjenesten ønsker å markere runde åremål fra fylte 80 år med en 

blomsterhilsen. Styret støtter initiativet. 



2. Skal Awana starte opp igjen nå? En forsøker å gjennom fysisk eller digital 
søndagskole for alle 3 gruppene fram til vinterferien i første omgang.  

 
 


