
Referat 
styremøte 20.05.19 
 
 

 
 

Møtedato: Mandag 20.05.19 kl. 19.00-22.00  

Møtested: Misjonshuset, konferanserommet 2.etasje 

Til stede: Ingar Hjelset (leder), Joakim Håland, Hege Kringeland, Livar Veggeland, Marit Katrine 
Edvardsen, Hanne Eiken og Frank Vorhaug  

Referent: Frank 
Åpning og mat: Hege  

Sak 
nr. 

Saker 
Følges opp 
av 

 Åpning og bønn 
Diktet «Hvilke hender» og Joh 14,9ff. La oss lede av Ham. 

 

40/19 Implementering av Awana i søndagsskolen i Misjonshuset m/Brit 
Kari Urdal 

• Ca 17 ledere pr. i dag. Bruker 3-4 rom pr. i dag. 

• Begynte å snakke om Awana i høst. 3 på miniseminar i Konsmo. 12 
på Awana-konferanse på Sandnes i feb. 

• I en vanlig gudstjeneste er 10 pers. i sving. I søndagsskolen i går var 
det 2 ledere. Hvordan prioriterer vi? 

• Awana  - Approved Workmen Are Not Ashamed. Startet i Chicago. Nå 
i 120 land. Visjon: «Skape en robust og flyttbar tro.» 

• Bibel og relasjon er hovedsøylene. Gruppesamtale er sentralt i tillegg 
til bibelundervisning. At troen får fotfeste i livene, og at barna får sette 
ord på troen.  

• Gruppedeling: Cubbies 3-6 år, Sparks 2.-4.kl, T&T 5.-7.kl. 8.kl og 
eldre m/som ledere. Ønske: 3 lederteam med hver sin teamleder. 

• Awana er opptatt av å bygge relasjonen hjem.  
Utrustning til å snakke om åndelige ting hjemme. 

• Ut i fra barneperspektivet har vi landet på at vi i en prøveperiode vil 
begynne rett i grupper og ikke starte felles i gudstjenesten.  

• Ønsker: 
o Rom: Lageret (med lettvegg) i tilfluktsrommet fjernet for å gjøre 

myldrerommet større.  
o Nye stoler 
o De som savner Skattekisten, vil se, møte, snakke m/barna. 

Noen som vil være velkomstkomite for barna? 
o Barnearbeidet bedre integrert i forsamlingen. Lederne 

(pastor/musikkleder) også synlig i Awana.  

• Erfaring pr. i dag: Aldersspennet i gruppa er for stort til å kunne 
kommunisere godt med alle.  

• Lederbehov: Ca 30 pers. Hva om vi ikke får nok, hva vil det bety for 
implimenteringen av Awana? 

• Judith har laget rekrutteringsplan som følges opp.  

• Foreldrebidrag må påregnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joakim 
utfordrer 
driftsutvalget 
 
 
Frank/Tone 
 
 
 
 
 

41/19 Godkjenne innkalling og referat 

• Referatet ble godkjent uten merknader.  

• Innkalling ble godkjent med 2 saker under Eventuelt. 
 

 

42/19 Rutiner for vedlikehold av medlemslisten  



«Vedlikehold av medlemsliste Misjonshuset NLM Kristiansand» ble 
vedtatt. 
 

43/19 Prinsippavklaring – styrebehandling eller administrativ avgjørelse 
f.eks. – kronerulling til nytt flygel 

• Når tiden tillater det, vente til styret er samlet. 

• Hastesaker som er innenfor vedtatte budsjett kan pastor i samråd 
med styreleder avgjøre. 

• Passe på at de ulike deler av virksomheten er ivaretatt. 

• Konkret nå: Vi starter kronerulling til nytt flygel med fokus i 
gudstjenestene 2. og 16. juni.  

 

 
 
 
 
 
 
Frank/Tone 

44/19 Stillingsinstruks pastor – revisjon 
Samordning opp mot hovedstyrets vedtak. 

• Ingar, Livar og Frank ser på saken og kommer med forslag til neste 
styremøte 17/6. 

 

Ingar, Livar 
og Frank 

45/19 Markedsføring Marit K. Edvardsen innledet. 

• Annonse i Fædrelandsvennen (FV) er beskjeden, men det er ikke så 
mye å gjøre med, med nåværende logo og budsjett. 

• Lurt å forenkle logoen på sikt, ikke minst inn mot FV-annonsering. 

• Behov for oppdatering av nettsiden, både ved tanke på uttrykk og 
funksjonalitet. 

• Vi avventer å jobbe med ny nettside, logo o.l. i første omgang, og vil 
begynne med hvordan vi vil profilere oss innholdsmessig.  
Hvem satser vi på? 

• Til nye: Et lite kort framfor et hefte 

• Mindre bruk av løpesedler. 

• Infoskjermer brukes framfor plakater. 
 

 

46/19 Økonomisk rapport 1. kvartal 2019 

• Litt mindre søndagskollekt (- kr 6700,-) 

• Mindre utleieinntekter etter at kopterne avsluttet 

• Medlemskontingent gått ned (- kr 4000,-). Ca 25 medl. har ikke betalt 
ennå. 

• Honorarer-kostnader gått ned (- kr 10000,-) 

• Mindre hus-kostnader (-kr 28000,-) (oppussing i fjor) 

• God likviditet 
 
Styret tar regnskapet til etterretning.  
 

 

47/19 Utsendinger til regionkonferansen 
Ingar Hjelset og Frank Vorhaug ble valgt som utsendinger fra 
byforsamlingen Misjonshuset. 
 

 
Ingar/Frank 

48/19 Evaluering av gudstjenester/arrangement siden sist 

• Styret er takknemlig for mange gode gudstjenester og møtepunkter, 
og noen momenter ble nevnt for videreutvikling. 

                

 
Frank 

49/19 Hvordan ta imot nye 
Saken ble utsatt til neste møte. 

 

50/19 Presentasjon av høstens program 

• Oversikt over høstens gudstjenester og andre samlinger ble lagt fram 
for styret. 

 



• Kick-off 18/8 
Hege, Ingar og Frank utarbeider program til neste styremøte. 

• Medlemsmøte satt til 16/10 kl. 19.00 

• Bibelhelg 11.-13.10 Espen Ottosen utfordres på tema a la «Frimodig 
kristen i et sekularisert samfunn»  

51/19 Eventuelt 

• Teamtur til Danmark 24.-25.6.19 – Tone, Egil og Frank. Godkjent ut i 
fra budsjett. Styret ønsker god tur! 

• «Nye Misjonshuset» informerer om arbeidet så langt i neste 
styremøte 17/6. 

 

 


