Referat fra møte i Forsamlingsrådet, 8.okt. 2013 kl. 20:00-21:30
Til stede: Inge Flaat, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Reidun Mosvold, Ingvild Rosland (fra
kl. 20.45), Trygve S. Aamlid (ref.)
Inge innledet med å lese fra 1.Joh. 3: Vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men
handling. Deretter brukte vi rikelig tid til å samtale og be for hverandre.
Sak FR 41/2013: Referat fra FR 10.sept. 2013
Referatet ble godkjent med et par mindre rettinger og kan legges ut på passordbeskytta
område på www.nedenes.normisjon.no.

Sak FR 42/2013: Planlagt aktivitet framover
Inge orienterte.








Torsdag 10.okt blir det Taize-kveld under ledelse av Ingvild. Dette er en annerledes
kveld uten tale/andakt, men med vekt på meditasjon, bønn, lovsang og det å tjene
hverandre.
Søndag 13.okt er det ikke gudstjeneste på bedehuset. I stedet oppfordres
forsamlingen til å slutte opp om ‘Søndagsskolens dag’ i Trefoldighetskirka i Arendal.
Her skal flere barne- og ungdomskor delta, bl.a. ‘Soul Children’.
På husmøtene i perioden 15.okt – 5.nov skal vi ikke bare diskutere ‘forsamling eller
menighet’, men også utfordre medlemmene på spørsmålet om hva som er optimalt
gudstjenestetidspunkt på søndagene: 10.30 eller 17.00 ?
Torsdag 5.desember vil deltakerne på forsamlingens norskkurs invitere til
internasjonal kveld med spennende program og servering.

Sak FR 43/2013: Omsorgsnettverket, nabofest etc.
Reidun orienterte.



På dagens hyggetreff (for eldre) hadde det vært 51 frammøtte og god stemning.
Deltakerne uttrykker stor takknemlighet for disse treffene.
Planlegginga av nabofesten 17.okt går sin gang. Dagfinn skal lede, Inge skal holde
andakt og Øystein Hansen Næset skal synge. Det er viktig at de faste møtedeltakerne
på bedehuset også slutter opp om nabofesten. Inge hadde vært på husbesøk i i Erik
Munchs vei og Christian Gøyes vei for å invitere til festen, og han hadde blitt tatt
godt imot.
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Sak FR 44/2013: Barne- og familiearbeidet.
Randi orienterte.



Supermandag går bra, og hun delte sin inspirasjon over at en av mødrene hadde sagt
at ‘Det beste i min barndom fikk jeg på bedehuset’.
‘Soul Children’ er dessverre nede i en bølgedal med sviktende oppslutning, spesielt
av barn/ungdom fra Nedenes. En mulig årsak er med for stor aldersspredning koret,
en annen at Øyestad menighet tilbyr ‘Etter skoletid’ omtrent samtidig med
korøvelsene.

Sak FR 45/2013: NUG
Ingvild orienterte.




Etter en god start tidlig i høst har frammøtet på fredags-NUG avtatt, slik at det sist
fredag bare var 16 stk., hvorav de fleste konfirmanter med pliktig oppmøte.
På den første NUG-KRIK samlinga i Nedeneshallen var det mindre enn 10 stk.
Det er fortsatt bare 3-4 stk. på tirsdags-NUG. Spørsmålet er hvor lenge vi kan
fortsette med dette ressurskrevende trosopplæringsopplegget for så få ?

Styret i NUG har diskutert saken og foreslår å gjøre om tirsdags-NUG til ei bibelgruppe i
hjemmene der også 6-7 unge voksne (19+) med bakgrunn fra tidligere NUG arbeid inviteres
til å delta. Noen av disse er også potensielle ledere for fredags-NUG. Denne endringen betyr
samtidig at en går over fra samlinger hver uke til samlinger annenhver uke, sannsynligvis på
onsdager.
Vedtak: Forsamlingrådet er enig i at det er behov for nytenking i NUG-arbeidet. Under
forutsetning av de mest trofaste deltakerne tirsdags-NUG er enige, slutter vi oss derfor til
initiativet fra styret i NUG om å gjøre om tirsdags-NUG til bibelgruppe. Følgene av
omlegginga må evalueres fortløpende. Konsekvenser for Ingvilds stillingsbeskrivelse tas opp i
hovedstyret.

Sak 46/2013: Eventuelt
Dagfinn spurte om det er ønskelig om at programmet for våren 2014 utgis med om lag
samme layout som programmet for høsten 2013. I så fall ville han være tidlig ute med å
spørre sin svigersønn om å hjelpe til med programmet.
Vedtak: FR var veldig godt fornøyd med design/lay-out for programmet for høsten 2013.
Dagfinn bes overbringe en takk til sin svigersønn og signalisere at vi setter pris på om han vil
hjelpe også i neste runde.
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