
Referat 
styremøte  
 

Møtedato: Tirsdag 03.01.23 kl. 19:00-22:00 i konferanserommet i 2. etasje, Misjonshuset (MH)  
 
Til stede: Ingar Hjelset, Sophia Sørenes, Liv Jorunn Skutlaberg, Brit Kari Urdal, Tollef Byrkjedal 
(1.varamedlem) og Frank Vorhaug (pastor) 
Forfall: Geir Sandvik 
Referent: Frank 
Åpning og noe å bite i: Sophia 
 

Sak nr. Saker 

 Åpning og bønn 
Vi kjøper billige varer, men går det utover andre? Fork 5,7-19; Ordspr 30,7ff. 
Forvalte det jeg har fått med trofasthet, uten å slite med en samvittighet over det jeg har. 
 

1/23 Godkjenning av innkalling med saksliste 
Godkjent med 3 nye saker. 
 

2/23 Godkjenning av referat fra møtet 13.12.22 
Godkjent.  
 

3/23 Samtale med internasjonal leder Egil Grindland 
Egil innledet samtalen med å presentere sin opplevelse av situasjonen i det internasjonale 
arbeidet og miljøet i MH for tiden. 
- ICF-arbeidet er på det jevne. Alltid noen som forsvinner og nye som kommer til p.g.a. 

studenter som kommer og reiser igjen.  
- ICF er et fellesskap for dem som er flinkere i engelsk enn i norsk. Fokus på studenter, 

flyktninger/asylsøkere, utenlandske arbeider.  
- Skulle gjerne gjort noe for flyktninger fra Ukraina i disse tider, men der har vi en 

språklig utfordring.  
- Jobber stadig med overgangen fra ICF til gudstjeneste-fellesskapet. 
- Snitt oppmøte 20-25 pers. 
- Veldig verdifullt for meg å være med i dette arbeidet.  
- International Christian Celebration 26/12 hadde 75 deltakere fra 21 land. 
- Ledergruppa blir eldre. Bør vi tenke rekruttering? 
- Flott med International Sundays. Selv om det ikke er alle som går på vanlige 

gudstjenester som kommer på de spesielle gudstjenestene, er disse viktige.  
- Kjekt om styremedlemmene stakk innom ICF en gang i året og pratet med folk og at en 

er med og sprer at ICF finnes. 
- Er det verdt et forsøk å koble ICF og MUF – da begge fellesskap i stor grad er for 

studenter? 
- Connect-gruppa har lekt med tanken å starte språkkafe, er det aktuelt for ICF?  

Ja, absolutt. Språktilbudet i KIA bortfaller nå, og kanskje er det noe vi skal opp?  
- Ønsker at vi skal være våkne for å se og inkludere våre nye landsmenn i det sosiale i og 

ut fra menigheten vår.  
- Det er en egen atmosfære på tirsdagskveldene til forskjell fra onsdag, lørdag og søndag 

som er flere forunt å oppleve.  
 

4/23 Årsmøte 19.03.23 
- Saker til årsmøtet 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Konstituering  

a. Valg av 2 ordstyrere 
b. Valg av 2 referenter 



c. Valg av 2 protokollunderskrivere 
3. Valg  

a. Valg av 3 nye styremedlemmer til styret for MH 
b. Valg av 2 vararepresentanter til styret 
c. Valg av 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite 
d. Valg av 2 revisorer 

4. Årsmelding fra styret 
Ingar utarbeider forslag til neste møte ut ifra strategien vår og Frank formalia. 

5. Godkjenning av regnskap for 2022 og budsjett for 2023  
Styret må ta stilling til aktiveringer og avskrivinger. Ingar går igjennom tallene 
og oversender det til regnskapsfører i løpet av uka.  
Geir, Ingar og Frank utarbeider forslag til budsjett til neste møte. 

6. Rapport «Nye Misjonshuset» 
Det er evt. lydisolering mellom salene nede som gjenstår.  
Ingar sjekker ut med Egil Galteland et forslag han kom med. 

7. Fokusområder – strategi 
Melde tilbake til årsmøtet hva som er gjort siden sist og tanker videre. 
Synliggjøre inkorporeringen av Ansvarlig forvaltning (jfr. ?/22) 
Ingar forbereder. 

8. Lovendringsforslag (jfr. 97/22) 
1.0 Navn 
«Menighetens navn er Misjonshuset NLM Kristiansand.» foreslås endret til: 
«Menighetens navn er Misjonshuset Kristiansand.» 
Bakgrunnen er at Norsk Luthersk Misjonssamband har i sin nye profil (fra mai -
21) gått bort fra forkortelsen NLM. 
Lovendringer trenger 2/3 flertall i årsmøtet.  

9. Samtale om arbeidet 
 
- Bemanning 

1. Registrering og tellekorps (Brit Kari Urdal, Liv Jorunn Skutlaberg) 
2. Lyd- og bildeteknikk 

 
5/23 Orienteringer og luftinger fra pastoren 

- Glede over å ha juledags- og nyttårsgudstjenester.  
- Konfirmanttilbud i MH skoleåret -23/-24. 
- Menighetsweekendkomite. Angerd Heggheim og Ragnar Dirdal står fra sist. Forslag til 

kandidater ble nevnt. 
- Engasjement av Byrkjedal Tech – nettside supportavtale (kr 4000,- i året) 
- Markedsundersøkelse fra Bibelskolen Fjellhaug om mulig ønske om ett-åring 

m/tilknytning til 2.årslinje 
- Spørreundersøkelse om gudstjenesten – de første signaler 
 

6/23 Evalueringer siden sist 
- 16/11 Maktspråk og åndeliggjøring m/A.T. Sveinall.  

Mye folk og mye gode tilbakemeldinger. Vil gjerne utfordre ham igjen inn mot 
tematikken kristent fellesskap. Brit Kari undersøker. 

- Lyst til å holde på 1. juledagsgudstjeneste (framfor romjulssøndag?).  
Kommer tilbake til det når høstprogrammet legges. 

 
7/23 Permisjonssøknad fra Randi Strøm Andersen 

Vedtak: 
Styret innvilger søknaden om ulønnet permisjon fram til 01.08.2023.  
 

8/23 Beveg Kristiansand - mandag 13.03 kl. 1900-2100 
Hvem kan representere Misjonshuset i dette? 
Aktuelle navn ble foreslått. 



9/23 Julemessa 25.11.23 
Styret har ansvaret for åpning, familiemøte og konsert samt skaffe flere folk til 
julemessekomiteen. 

 
10/23 Eventuelt 

Orientering om frivillighetsfesten 26.01. 
  

 
Møteplan våren 2023: 
6.2, 6.3, 11.4, 2.5, 6.6 

 

 

  

 


