Referat fra møte i Forsamlingsrådet, 10.sep. 2013 kl. 20:00-22:30
Til stede: Inge Flaat, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Reidun Mosvold, Ingvild Rosland (fra
kl. 21.00), Trygve S. Aamlid (ref.)
Møtet ble innledet med bønn.
Sak FR 30/2013: Referat fra FR 12.juni 2013
Referatet ble godkjent og kan legges ut på www.nedenes.normisjon.no.

Sak FR 31/2013: Kort rapport fra Normisjon Region Agders forsamlingsdag på Bibelskolen
i Grimstad, 31.august.
Reidun og Inge orienterte. Tema på forsamlingsdagen hadde vært ‘M4: Menighetsplantingens
4 prinsipper’, herunder ‘Å være menighet på Jesus-måten’. Fra Nedenes deltok Irene Løvdal
og Anne Skaare i tillegg til Reidun og Inge. Deltakerne fra Nedenes syntes opplegget hadde
vært litt overveldende og med stor vektlegging av selve metodikken. Fra andre forsamlinger
i Region Agder hadde det vært flere yngre deltakere.
Etter orienteringen samtalte vi litt om muligheter for menighetsplanting i vårt eget
nærområde. Muligheten for at Nedenes Normisjon og Norkirken i Grimstad sammen kunne
plante en ny menighet på Fevik ble nevnt, men flere mente at vi heller bør konsentrere oss
om det nye byggefeltet på Engene.

Sak FR 32/2013: Våren 2014: Tanker og idéer.
Etter innledning fra Inge ble vi enige om å jobbe med følgende satsinger for våren 2014:





Mer Bibelundervisning. Dette kan samtidig være et tilbud til småfellesskapene, f.eks.
slik at de annenhver gang samles i hjemmene til samtale og annenhver gang på
bedehuset til undervisning sammen med andre grupper.
Møtehelg / Bibelhelg, helst med Anfin Skaaheim
Søndagsskolebuss som henter barn på Engene til Søndagsskolen.

Sak FR 33/2013: Omsorgsnettverket
Reidun orienterte. Omsorgsnettverket arrangerer nabofest for alle på Nedenesåsen 17.okt.
Festen skal planlegges på møte i omsorgsnettverket 26.sept. Inge planlegger å gå på
husbesøk i Nedenesåsen den 8.okt for å invitere til nabofesten.
Omsorgsnettverket arbeider også for å få til møter/andakter i fellesstua for omsorgsboligene
på sykehjemmet på Røed.
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Sak FR 34/2013: Kjelleren og drømmene
I henhold til tidligere vedtak vil Dagfinn snakke med Ørnulf og Nita Storm om å leie lokalene
i kjelleren for barnehagedrift. Det kan bli nødvendig å utfordre Driftsstyret til praktiske
avklaringer. Saken tas opp på hovedstyremøte 17.september.

Sak FR 35/2013: Barne- og familiearbeidet
Randi orienterte. På ‘Familiesang’ er det nå seks-sju barn og like mange voksne. Det er en
fin gjeng å jobbe med.
Søndagsskolen har kommet i gang igjen og har p.t. åtte innskrevne barn. Det er søndagsskole
hver søndag som det ikke er ‘Søndag 17’. Av og til kombineres søndagsskolen med ‘Søndag
10.30’, andre ganger ikke. Kombinasjonen med 10.30 kan skape litt problemer i logistikken
da noen barn har foreldre som deltar gudstjenesten, mens andre har ikke.
Vedtak:
 På søndager med 10.30-gudstjenester skal åpningen av ‘skattekista’ forgå på
søndagsskolen i kjelleren, ikke som en start på gudstjenesten i hovedsalen; dette for
at alle barn skal få være med på dette ‘høydepunktet’. Når det er tid for nattverd,
skal møteleder gi beskjed til kjelleren slik at de barn som har foreldre på
gudstjenesten kan komme opp og blir med på nattverden.

Sak FR 36/2013: Acta-hjørnet med fokus på NUG
Ingvild orienterte. Frammøtet på fredags-NUG har tatt seg opp. Sist fredag var det 32
deltakere inkl. en del konfirmanter. Dåpsopplæringsleder Jo Hæhre fra Arendal prosti deltok
også. På fredags-NUG leses det fra en andaktsbok hvis det ikke er andaktsholder. Første
NUG/KRIK-samling i Nedeneshallen blir fredag 27.sept.
På tirdags-NUG har frammøtet gått ned til 2-3 stk. hver gang. Disse samlingene anses likevel
som viktig tros- og lederopplæring for den enkelte. Denne uka var temaet ‘Bønn og
Fadervår’.
Hovedstyrets Dagfinn Røkenes har godkjent at Forsamlingen dekker Ingvilds deltagelse på
‘Lev livet’ konferansen i Sandnes 20-21.september, jf. sak FR 30/2013.

Sak FR 37/2013: Gruppemøter i hjemmene og medlemsmøte 7.nov. om prosessen
‘Forsamling eller Menighet’
Reidun og Trygve hadde delt forsamlingen inn i grupper, avtalt med vertsfolk om husmøter i
perioden 15.okt-5.nov., og skrevet utkast til invitasjonsbrev til alle medlemmer. Vi finpusset
litt på et par formuleringer i brevet, og Dagfinn påpekte at hele hovedstyret bør slutte seg
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til innholdet før utsending. Trygve vil derfor sende utkastet på E-post til alle hovedstyrets
medlemmer.
Dagfinn spurte om vi skal jobbe for en avgjørelse på Årsmøtet i 2014 uavhengig av om vi
føler at saken har hatt lang nok modningstid hos medlemmene eller ikke. Inge og Trygve
argumenterte for at saken bør får en avgjørelse og at vi gjennom husmøtene og
medlemsmøtet må legge grunnlaget for dette. Saken kan ikke ‘henge i lufta’ enda ett år.
Inge sa at en overgang fra ‘Forsamling’ til ‘Menighet’ ville være en viktig motivasjonsfaktor
for ham som forsamlingsleder.
Vedtak:
 Før husmøtene bør vi få en avklaring på hvor det enkelte hovedstyremedlem står i
denne saken. Dette blir en hovedsak på møte i HS 17.sept.
 Til medlemsmøtet 7.november vil Inge be Martin Bøhler og Harald Johnsen holde
innlegg om hvorfor de vil si henholdsvis ‘Ja’ og ‘Nei’ til overgang fra Forsamling til
Menighet.
Sak FR 38/2013: Økonomi
Leder for givertjenesten, Per Gunnar Riber, hadde rapportert til Dagfinn at flere faste
givere har økt beløpene etter oppfordringen på åpningsfesten. Detaljert informasjon ble
utsatt til HS 17.sept.

Sak FR 39/2013: Annonsering/PR
Inge viste til håndsopprekking på åpningsfesten der det ble klart at bare et par av de
frammøtte kom fordi de hadde sett annonsen i Agderposten. Det er ingen tvil om at
hjemmesida og kanskje særlig SMS-meldingene fra forsamlingsleder har overtatt som
viktigste informasjonskanal. Selv de minste annonser i Agderposten koster nå fra kr 500 og
oppover.
Vedtak:
 Annonsering i Agderposten begrenses til noen få samleannonser (ukesannonser). Det
er viktig at hyggetreffene for eldre er med i disse samleannonsene.

Sak 40/2013: Eventuelt
Søndag 22.september skal Trygve lede Søndag 19.30, der Jon Fløistad skal tale om
‘Forvaltning og givertjeneste’. Inge kommer ikke denne kvelden. Trygve fikk tips om å
spørre Andreas Mørland Karlsen eller Ruth Henningsen som pianist, og Audun Simonsen og
Håvard Mehammer som teknikere. Per Gunnar skal holde innlegg om givertjenesten, og
bibelgruppa til Thom Jakob Kleggetveit er møteverter.
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