Hovedstyremøte 08.10.2014 kl. 18.00
Tilstede: Inge Flaat, Dagfinn Røkenes, Dag Aanonsen, Jorunn Mehammer, Willy Paulsen, Aage
Jenssen, Reidun Mosvold og Irene Løvdal.
Fravær: Trygve Aamlid og Nils Harald Roland.
Møtevert var Dag som åpnet med et ord fra Joh. 11. 25-26.

Sak 1: Referatet fra forrige hovedstyremøte 03.09.14 ble godkjent.

Sak 2:”Hjemmelekse ” fra siste Hovedstyremøte.
Konkrete mål for de neste 3-5 år:
Inge skisserte opp hva som kjennetegner oss i dag:








Vi er en seniormenighet, det er både positivt og ufordrende.
Vi har 10 smågrupper
Bønnegruppe
Vi er en tradisjonell menighet rettet mot barn og unge
Gode tilbud for barn i alle aldre
Stor utfordring i ungdomsarbeidet (få tenåringsfamilier på ”huset”)
Omsorgs-og misjonsvillig menighet.

Overordnet mål : Nær Gud-nær mennesker
Skape disipler som skaper disipler

Inges konkrete forslag til av overordnet mål for neste 5-års periode:





3 nye ledere og musikere fra ungdomsarbeidet hvert år
Disippelgrupper i hjemmene som er åpne for nye. Til sammen 5 nye deltakere hvert år,og
det vil igjen føre til større gudstjenesteoppslutning.
Omsorgsnettverket har vokst til 20 stykker (1 diakon i Pastorteamet.)
Åpne dører-lavterskeltilbud, 100 nye mennesker fra Nedenes & omegn som blir kjent med
Norkirkens visjon og tilbud.

Viktige prioriteringer:


Ungdomsarbeid






Unge familier
Seniorene
Bønn
Andre arbeidsformer (husmøter)

Til neste hovedstyremøte setter Dagfinn opp punkter/stikkord som vi får tilsendt i forkant,(oppsummering/tanker om mål og retning.) Vi andre må gjerne sende forslag til Dagfinn så han
kan få det med.

Sak 3: ”Barnehagen”
Vi må ha en skikkelig plan for hvordan vi vil ha det . Det må innredes slik at det passer for alle
aldersgrupper.
Det må settes inn nye låser. Irene sjekker hvem som har fullmakt til å bestille nye .
Nøkkel til barnehagen henger i nøkkelskapet på kjøkkenet.

Sak 4: Medlemsmøtet.
På medlemsmøtet 4 desember bør vi ha en presentasjon klar på hvordan det vil se ut, og hvilke
kostnader vi kan regne med når det gjelder oppussing av barnehagen.
Sak 5 : Årsmøte/valg 2015
Til neste møte må valgkomiteen ha begynt å tenke på valget til neste år. Det ble foreslått at de
som går ut kan prøve å finne en ny kandidat hver.
Sak.6: Event.




Søndag 22 febr. blir det konsert på huset kl. 18.00. Det er et samarbeid med Betel
Bjorbekk,Øyestad menighet,Rykene bedehus og Nersten bedehus.
Det er ønske fra forsamlingsrådet om å ha gudstjeneste 1. påskedag.
Skal vi ha feiring i Norkirken julaften?.

Neste hovedstyremøte blir 26 nov. kl. 18.30 ( driftsstyret møter ½ time før.)

Ref. : Irene Løvdal.

