
Referat 
styremøte 16.09.19 
 
 

 
 
 

Møtedato: Mandag 16.09.19 kl. 19.00-22.00 i konferanserommet 2. etasje 
 

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

Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Hanne 
 

Sak 
nr. 

Saker Følges opp av: 

 Åpning og bønn  
1Kor 10, 33: «Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så 
de kan bli frelst.» 
 

 

70/19 Godkjenning av referat og innkalling 
Godkjent. 
 

 

71/19 Prosjektet: «Nye Misjonshuset» 
Styret takker for innspill fra prosjektgruppa, og ber om at de kommer 
med sin rapport, så styret får sett på den før medlemsmøtet.  
Styret ble orientert om møte med Norrøna Eiendom for å lufte 
muligheter rundt finansiering av en oppussing/ombygging. 
 

Ingar gir 
tilbakemelding 
til 
prosjektgruppa  

72/19 Forberede medlemsmøtet 16.10 
Hovedtema for medlemsmøtet blir «Nye Misjonshuset» 
Enkel servering 
Styreleder leder møtet 
Innhold: 

• Kort andakt 

• Kort sammenfatning av spørreundersøkelsen 

• Rapport fra prosjektgruppa «Nye Misjonshuset»   

• Styrets holdning  

• Spørsmål og samtale 

• Prosess videre 

• Finansiering – en foreløpig orientering  

• Spørsmål og samtale 

• Oppsummering 
 

 
 
Møteparti 
Ingar 
 
Frank 
Hilde 
Hilde+Joakim 
Ingar 
 
Ingar 
Ingar 
 
Ingar 

73/19 Behov for ny kristen ungdomsskole i Kristiansand? 
Bakgrunnen for at styreleder bringer opp spørsmålet: 

1. Vi er i en prosess med ombygging evt. nybygg. En 
samlokalisering, vil gi flere muligheter f.eks. til flerbrukshall 

2. Gjennom engasjement i Drottningborg ungdomsskole (DRUS) – 
ser hvor godt de driver og gode resultater 

3. Veksten av unge familier – Er det behov for å vurdere på nytt 
om vi trenger en kristen ungdomsskole sentralt i Kristiansand? 

Flertallet i styret ser det ikke aktuelt å ta dette videre nå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Men det hadde vært flott med besøk fra skolene våre, så barna får se 
at de finnes.  
 

Frank 

74/19 Retningslinjer for hvem som kan forrette dåp og nattverd 
Utkast ble samtalt om. Styret gjør vedtak i senere møte. 
 

Frank  
 

75/19 Våren 2020 
- Fokus på Utadvendt tro  
- Hva med praksis ute i byen, ikke bare lære om det?  

o Diakonalt/evangelisering fremstøt?  
o Tid på naboen  
o Synge på sykehjem 
o Sykebesøk 

- Barnas Superlørdag 
Samtale med MUF-styret 22.10 om hvordan være mer utadvendt som 
forsamling/menighet.  
 

Frank jobber 
videre med 
gudstjeneste- 
og møteplan 
for våren. 
 
 
Hege 

76/19 Evalueringer 
Vi må tenke at det kommer nye på våre arrangement, og at det som 
formidles gjennom ledelse, sang og formidling i sin helhet må være 
forståelig og kommunisere godt også med de som er nye. 
 

• Forsamlingsturen 13.-15.9: Godt med fokus på hvordan vi er og 
har det i menigheten. Flott å ha med Sonja Leirvik. 

• Guttekveld 28.8: Over 30 mannfolk, spredt i alder. En god start.  

• FredagsTACO 30.8: 20 voksne og 35 barn. Ny rekord! 

• Tweensklubb 30.8: Oppstart. 2 ledere og 10 gutter. 

• Awana: God start, men utfordrende med lokalitet spesielt for 
Cubbies. 
 

 

77/19 Eventuelt 

• Forsamlingstur. Skal vi flytte til annen helg evt. til våren?  
Styret ønsker å holde på den helgen vi har. 

 

 

 


