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Referat 
styremøte  
 
 

 
Møtedato: Mandag 10.08.21 kl. 19:00-22:00 i konferanserommet i 2. etasje, Misjonshuset (MH)  
 
Til stede: Ingar Hjelset, Hege Kringeland, Brit Kari Urdal, Sophia Eliassen, Geir Sandvik og Frank 
Vorhaug 
Forfall: Tollef Byrkjedal (varamedlem) 
 
Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Geir Sandvik 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
«Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navnet du har gitt meg, så de kan være ett, slik som 
vi er ett.» Joh 17,11 
Andakt av Geir Gundersen – Øving i kjærleik 
 

74/21 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med to eventuelt-saker. 
 

75/21 Godkjenning av referat fra styremøtet 7/6 
Godkjent. 
 

76/21 Nye Misjonshuset 
• Progresjon 

o Foajè 
Så godt som ferdig med dugnadsarbeidet. GHV har begynt å montere himling. 
Venter på glassfoldedører. Usikkert når møblement kommer. 

o Hovedsal 
Står igjen litt maling. AV-komiteen har startet montering av utstyr.  
Spilevegger gjenstår.  

o Lillesal/familierom 
Så godt som ferdig. Setter inn de gamle møblene denne uka. 

o Kjøkken 
Så godt som ferdig.  

o Awana-rom 
Ferdig platet og males denne uka. Teppet legges forhåpentligvis neste uke. 
Håper på himling neste uke. Usikkert når møblene kommer. Gjenstår en del på 
badet. Kjøkken fra Strai kommer. 

o Økonomi 
Ikke oversikt ennå. Awana-rommene ser ut til å bli dyrere enn budsjettert. 

o Utsatt p.g.a. økonomi 
Møbler i lillesal/familierom. Glassvegg mot bønnerom samt fornyelse av 
bønnerom. Beholder dessuten dører og vinduer mot inngangsparti 

 
• Dugnad 

Det har vært utfordrende å få folk til å stille på dugnad. 
En gruppe på 10-12 pers. som har vært med jevn og en del innom nå og da. 
Bedre oppslutning np. Denne uka ca 170 dugnadstimer. 
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• Innsamling 
Innsamlet ca 1,9 mill. kr. Har løfte på privat lån på kr 250.000.  
Regner med å fortsette innsamlingen i høst. 
Har ca. kr 970.000 på konto pr. i dag + snarlig innbetalt privat lån. 
Har ikke utløst lånet på 3 mill ennå. 
Har søkt støtte fra Sparebanken Sør. Behandles 17/8. 

 
• Prioriteringer 

Få ferdig det som er mulig til KickOff, men der er forsinkelser på flere leveranser. 
Gjøre ferdig det som er planlagt bortsett fra det som er utsatt.  
Få oversikt over økonomien. Orientere på et medlemsmøte for å drøfte hva en skal 
gjennomføre av det som er utsatt eller ikke. 

 
77/21 KickOff 22/8 kl. 11.00 

- Vi ønsker å ha enkel servering, men vil legge til rette for at folk sprer seg.  
- Leker i parken. Awana-ledere utfordres på ledermøtet 16/8. 
- Styret på stands. Ingar og Frank + 1-2 fra MUF stiller.  

Fokus på: Ny i byen, MUF, smågrupper, tjeneste, weekend. 
 

78/21 Medlemsmøte 
Avventer til neste styremøte. Det er for mye uavklart i forhold til Nye Misjonshuset til at vi 
kan lande tidspunkt. 
 

79/21 Orienteringer fra pastoren 
• Mange nye mennesker har kommet til Misjonshuset i sommer for å se om dette kan 

være en menighet for dem. Har hatt samtaler med to som er ferske i troen. 
• Connect – læringsnettverk for flerkulturelt arbeid er etablet med følgende medlemmer: 

Farzaneh, Pezeshki, Torbjørn Larsen, Ingrid Johanne og Arve Myra. Reise og 
overnatting dekkes av regionen og samlingene dekkes av hovedkontoret. 

• Det blir Åpent Hus for nabolaget (jfr. 64/21) 8/9 kl. 19.00 hvor vi presenterer oss selv. 
Ulike aktører deltar. 

• Planlegger misjonshelg i januar med fokus på sensitivt arbeid. Norea kan gjerne kobles 
på her. 

• Skal vi planlegge en helg med fokus på nyåndelighet/NAR mellom vinterferie og påske? 
Styret gav klarsignal og Frank kontakter aktuelle personer. 
 

80/21 Nasjonal fast giveraksjon 
I neste møte vil vi lande tidspunkt for en offensiv for å øke antall faste givere. 
 

81/21 Orientering om Profilering i nærmiljøet 
Fin folder er klar. Hvordan skal den distribueres? 
Alt. 1: Brit Kari undersøker med Bring og NordPost om det er overkommelig prismessig. 
Alt. 2: Dele ut på Markens gate lørdag 5/9 
 

82/21 Evalueringer siden sist 
• Vi måtte av ulike grunner kutte ut streaming 5 søndager i sommer, men er glade for at 

vi klarte å ha gudstjeneste hver søndag gjennom sommeren. 
• Flott med ny gudstjenesteleder og ny taler fra egne rekker. 
• Supert med misjonærfamilie som deltok. 
 

83/21 Eventuelt 
1. Innspill fra Petter Haahjem om å profilere og bruke serien The Chosen i 

Misjonshuset. 
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Styret takker for innspill. Styret vil gjerne tipse medlemmene om serien f.eks. 
gjennom nyhetsbrev. Det kan også være aktuelt å bruke filmklipp/referanser i 
formidlingen. Styret ser det ikke naturlig å lage egne arrangement rundt serien 
eller å bruke infoplass i gudstjenesten til å markedsføre serien. 

2. Brit Kari Urdal slutter som Awana-koordinator i 20% stilling 15.08.21.  
Vi har foreløpig ikke lyktes med å få noen ny ansatt i stillingen.  
Brit Kari har tilbudt seg å være kontaktperson blant lederne i Awana. Oppgaver 
som har ligget på koordinator fordeles mellom lederne, og styret i Misjonshuset 
skal bære ansvaret for rekruttering av ledere.  

 
 


