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Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Fra andakt av A. Norli:  
Den yngste generasjonen er som spissen på en pil som sikter mot målet. Men det trengs 
både tyngde og styrefjær for å treffe målet. Viktig å holde generasjonene sammen. Det er 
generasjonene samlet som reflekterer Abraham, Isak og Jakobs Gud. 
 

21/21 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med en eventuelt-sak. 
 

22/21 Godkjenning av referat 
Godkjent. 
 

23/21 Årsmøte 18/3 kl. 19.00 
1. Det er ikke naturlig med servering i årsmøte denne kvelden slik situasjonen er nå. 
2. Hva om vi ikke får møtes fysisk alle? 

- Det har stor betydning for oss å holde årsmøtet fysisk. Hvis det ikke åpnes opp for 
å samle folk, vurderes årsmøtet utsatt. 

- Det har ligget på rundt 100 deltakere på årsmøtene de senere år. Om vi kan samle 
100, og det melder seg på flere, kan det vurderes en fullmakts-ordning.  

 
24/21 «Nye Misjonshuset» 

1. Rapport – hvor er vi i dag? 
Skriftlig informasjon om prosjektet er sendt ut til alle medlemmer, samt muntlig 
presentasjon etter gudstjenesten 28/2 (ligger ute på Facebook-gruppen). 
Styret har mottatt skriftlig innspill etter presentasjonen fra Torolf Haug, Øystein 
Johannessen, Egil Galteland. Disse er behandlet i styret og besvares av styreleder.  

2. Tidsplan  
Det er avhengig av når vi får gjort vedtak i årsmøte. Men ønsket er oppstart etter 
påske og fullføring i midten av august. 

3. Finansieringsplan  
Innsamlingskomiteen jobber med finansieringsmåter inkludert mulig salg av 
møbler/inventar som byttes ut.  

4. Alternativ møteplass og aktivitetsnivå i ombyggingsperiode 
Vi har avtale med Gimlekollen for helg.  
Det er naturlig med noe redusert aktivitet vår og sommer.  
Fjellhaug bedehus kan også være en mulig møteplass for grupper ukedagene. 
Andre grupper kan kanskje møtes i private hjem.  
Pastor kontakter lederne for de ulike samlingene for å høre hvordan de tenker.  

5. Avstemmingsprosedyre i årsmøtet 
Styret ser for seg en kort orientering og samtale og trolig en prøveavstemning, som 
gir et signal om veien videre. Møte med ordstyrerne mandag kveld. 



 

25/21 Awana-koordinator – veien videre etter 15.8.21 
Brit Kari Urdal avslutter sitt engasjement i august. 
En spørreundersøkelse ble sendt ut til barnefamilier og Awana-ledere for å kartlegge 
behov. Svarene viser et enstemmig ønske om å videreføre stillingen med fokus på 
koordinering og tilrettelegging for og rekruttering av frivillige ledere i søndagsskolen samt 
praktisk hjelp til trosopplæring i hjemmene. 
Undersøkelsen avslører et savn av å oppleve å ha forsamlingen i ryggen i Awana-arbeidet. 
 
Styret ønsker enstemmig å videreføre Awana-koordinator-stillingen. 
- Koordineringsrollen er avgjørende for å drive dette arbeidet bevisst og systematisk 

framover. Vi trenger en som ser både ledere og barn. 
- Gjerne en person som spiller et instrument for å kunne lede sangen i gruppene.  
- Stillingen bør lyses ut i hvert fall internt.  
- Styret bør være bevisst på at den ansatte har et team rundt seg som bærer sammen. 
Neste styremøte lander prosessen videre. 
 

26/21 Strategi – hvor er vi og hvordan utvikle menigheten videre? 
Utdrag fra strategiplanen: 
«Misjonshuset skal:  

• Være en sentrumsforsamling i byen  

- Inkluderende 

- For alle generasjoner i ulike livssituasjoner 

- For mennesker med ulik kultur og etnisitet 

- Utadrettet og misjonal» 

 
Styret reflekterte sammen ut fra spørsmålet:  
Oppleves Misjonshuset som inkluderende i måten vi møtes, snakker, arrangerer og mellom 
våre arrangement? 
- Noen ganger kan vi bli litt interne i måten vi snakker på. 
- Vi inkluderer godt de som er ganske like oss, men skal vi åpne oss mer mot byen, 

trenger vi ta noen grep holdningsmessig. 
- Vi skulle vært flinkere til å invitere hjem de internasjonale familiene som har barn på 

våre barns alder. 
- Vi trenger en plass å henge som foreldre for å bli kjent. After8-øvelsene er fine til det. 
- Flere bli-kjent-samlinger 
- Bli flinkere til å hilse på de som ikke er like meg selv. 
- Om en er ny og barnet sitt blir sett stygt på når en tar kjeks, så skaper ikke det 

trygghet og tilhørighet. 
 

27/21 Program – høsten 2021 
1. Overskrift for høsten: «Se alt er blitt nytt» 
2. Forsamlingsweekend 10.-12.9 

a. Torbjørg Oline Nyli blir med fredag og lørdag med fokus på fellesskap mellom 
generasjonene. 

b. MUF har sagt ja til å bidra m/1-2 personer i komite for weekend. 
3. Profilering i nærområdet 

Styret vil lage en brosjyre som distribueres til alle husstander i Misjonshusets omegn. 
Kanskje invitere til en bli-kjent-samling for nabolaget i august? 

 
28/21 Orienteringer fra pastoren 

1. Skisse av en konfirmantplan 
Pastor la fram ulike muligheter både n.d.g. samarbeidspartnere og 
undervisningskonsept. Styret støtter å gå videre med IKO-konseptet Delta. 
Neste styremøte tar stilling til når vi går ut med konfirmanttilbud. 



2. Ny bibelgruppe er etablert i Misjonshuset 
3. Pastor møtte MUF-styret 16/2 

- Honnør for engasjement og satsingsvilje: MUF dro i gang 2 møter lørdagskveldene 
(kl. 18 og 20) da en bare kunne samle 10 og 10 deltakere. 

- Respons på streamede gudstjenester: Ønske om bedre kamera og nyere sanger. 
- 2 helger i høst med felles taler:  

- 1.-3. okt. Bibelhelg med Thor Fremmegård 
- 13.-14. nov. Sondre Bø – MUF-møte lørdag og gudstjeneste søndag 

- Ønskede prioriterte oppgaver for Ung-leder: 
- Koordinering/administrasjon 
- Proaktivt ansvar. Gå foran og prøve ut nye ting. 
- Tydelig og synlig tilstedeværelse.  
- Omsorgsrollen 

- Hvilken rolle og plass skal pastor ha overfor MUF? 
- Tale 1-2 ganger i semesteret 
- Bare være til stede iblant. Synlig og tilgjengelig for forbønn/samtale. 

- MUF – en del av NLM – profilering av organisasjonen, identitet og tilhørighet. 
- Bibelgruppene – 3 jentegrupper og 2 guttegrupper + at noen er med i 

voksengruppe og i bibelgruppe i annen sammenheng. 
 

29/21 Evalueringer siden sist 
• Godt utbytte av generasjonsfokuset i gudstjenesten med T.O. Nyli.  
• Obs på taletid i gudstjenestene.  
• Nye kameraer og nytt lydkort ønskes velkommen. 
 

30/21 Eventuelt 
1. Fellesskap 21 utgår som fellesarrangement i Misjonshuset slik smittesituasjonen i 

Kristiansand er nå. 
 

 


