Referat fra møte i hovedstyret 17.september 2013 kl. 19.45-22.30
Til stede : Willy Paulsen, Dagfinn Røkenes, Jorunn Mehammer, Randi Vorhaug, Inge Flaat,
Irene Løvdal, Reidun Mosvold, Dag Aanonsen (unntatt kl 20.15-21.00), Trygve S. Aamlid
Forfall: Ingvild Rosland og Per Otto Øyrås
Dagfinn åpnet med å lese fra 2.Mos.14:14: Herren skal stride for dere, og dere skal være
stille. Deretter bønn.

Sak HS 34/2013: Referat fra hovestyremøtet 13.aug. 2013
Referat fra HS 13.aug. 2013 ble godkjent etter retting av et par trykkfeil. Referatet kan nå
legges ut på web.
Sak HS 35/2013: Nytt fra forsamlingsrådet
Inge orienterte.


En kvinne som har deltatt på noen av forsamlingens arrangementer har nylig bekjent
seg som kristen. Det er et stort takkeemne, og det jobbes for å starte en ny
kvinnegruppe.



Det er tretten deltakere på norskkurs med Marit Woie som lærer. Tre er menn,
resten damer. De fleste har tidligere gått på voksenopplæring, men de hadde ikke
råd til å fortsette på videregående kurs i kommunal regi. Nedenes Normisjon’s
videregående kurs er gratis, men gir ingen formell kompetanse. For de fleste
deltakerne er det sosiale fellesskapet like viktig som selve norskopplæringa. Likevel
mente mange i HS at deltakerne bør få et deltakerbevis. Inge vil undersøke
mulighetene for dette med Marit Woie.



Alpha-kurset i samarbeid med Øyestad menighet har drøye 20 deltakere, derav noen
nye som ikke har gått i kirka eller på bedehuset tidligere.



Staben jobber videre med idé fra Forsamlingrådet om å komme i gang med en
Søndagskolebuss til det nye boligfeltet på Engene.

Sak HS 36/2013: Økonomi
Dagfinn orienterte. Han delte ut en regnskapsoversikt fra kasserer, men denne krevde litt
bearbeiding for å klarlegge status i forhold til det reviderte budsjettet for høsten. Månedlig
beløp på givertjenesten er økt med kr 4-5000 siden Dagfinns appell på åpningsfesten, men
det er fortsatt behov for større buffer av likvide midler.
1

Sak 37/2013. Mannsbasaren
Vi drøfta kort et forslag fra Dagfinn, Willy og Trygve et om at mannsbasaren kan byttes ut
med en ‘mannfolkmiddag’ med høy inngangsbillett som går direkte til forsamlingen.
Forslaget fikk ikke tilslutning, da mange mente at mannsbasaren ikke bare har en
økonomisk, men en også sosial funksjon.
Vedtak:
 Trygve kaller inn til et planleggingsmøte for basar etter tradisjonelt mønster.

Sak 38/2013. Barnehagen
Dagfinn hadde vært i kontakt med Nita og Ørnulf Storm som ikke var avvisende til å leie
lokalene i kjelleren for fortsatt barnehagedrift. Men det er fortsatt mange avklaringer som
må gjøres, bl.a. må vi være helt sikre på at kommunen ønsker å avslutte sin egen
barnehagedrift fra sommeren 2014. En viss oppgradering av lokalene kan også bli nødvendig,
bl.a. med hensyn til ventilasjon, og det kan være behov for ny godkjenning av lokalene til
barnehagedrift. Kåre Kristensen som tegnet bedehuset kan muligens gi råd om dette. Alt
dette krever tid.
Vedtak:
 Dagfinn foretar de nødvendige avklaringer i forhold til kommunen og forsetter dialogen
med Ørnulf og Nita Storm. Absolutt siste frist for tilbakemelding til HS om de vil leie
lokalene settes til 1.november.
.
Sak 39/2013. Prosessen forsamling eller menighet: Husmøter og medlemsmøte
Vi gikk gjennom Inges notat med svar på spørsmål om prosessen ‘Forsamling eller menighet’.
Den største forskjellen i forhold til nåværende praksis er at det innføres dåp på bedehuset.
Dette er naturlig, for dåpen er den handling som i bibelsk forstand konstituerer en
menighet.
En eventuell overgang fra forsamling på menighet kan også innebære ny selvforståelse og
bevisstgjøring blant medlemmene. Nedenes Normisjon vil ‘komme ut av skapet’.
Vi hadde deretter en runde for å avklare hvor det enkelte HS’medlem står i denne saken.
 Dag uttrykte skepsis og sa at han alltid hadde sett på bedehuset som et supplement til
Øyestad menighet. Om det blir menighet vil han fortsette å bruke bedehuset som
bedehus, noe det er full adgang til. Han ville ikke stille seg i veien for en overgang til
menighet, hvis et flertall av medlemmene har tro for at dette.
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Dag etterlyste også større satsing på ungdomsarbeid på tvers av Normisjonsforeningene
/ forsamlingene/ menighetene i Arendalområdet. Dette var alle enige om, men også at
dette har lite å gjøre med en eventuell overgang fra forsamling til menighet.
Inge viste til Grimstad der overgangen fra ‘IMI-huset’ til ‘Norkirken’ har ført til så stor
vekst at lokalene er blitt for små. En tilsvarende vekst burde også være mulig på
Nedenes.
Trygve hadde lite tro på at et navnebytte ville forandre mye på kort <sikt, men støttet
likevel en overgang til menighet, mest av hensyn til unge familier som ønsker ‘alt på
ett sted.
Reidun hadde inntatt samme holdning som de eldre i Norkirken Grimstad, nemlig at de
eldre på Nedenes ikke bør ‘stikke kjepper i hjula’ for de unge som vil ‘noe mer’.
Dagfinn hadde tro på at overgang til menighet ville ansvarliggjøre flere medlemmer til
å bli med på givertjenesten.
Jorunn kunne ikke se noe til hinder for at vi definerer oss som menighet.

Etter dette gikk vi over til å samtale om husmøtene som finner sted i perioden 15.okt –
5.nov. Formatet for møtene er at vertskapet, dvs. HS’medlemmer, innleder med ‘ord for
dagen’ og bønn. Deretter presenteres formålet med møtene, nemlig at flest mulig av
medlemmene skal bli involvert i beslutningsprosessen. Inge vil ikke styre samtalen, men han
skal svare på spørsmål og notere tre hovedpoeng fra hvert møte. Dette danner grunnlag for
Inges/Dagfinns felles oppsummering på medlemsmøtet 7.november.
Nye navn på ‘Nedenes Normisjonsforsamling’ og ‘Nedenes bedehus’ har hittil vært ansett
som en separat sak som vi vil komme tilbake til dersom vi velger å definere oss som
menighet. Hovedstyrets medlemmer er likevel enige om at det er naturlig at også navn blir
diskutert på husmøtene. Her bør møtevertene oppfordre alle medlemmene til å komme med
forslag.
Forsamlingens økonomi er ikke tema på husmøtene, men det naturlig at dette tas opp som
en egen sak på medlemsmøtet 7.november.

Sak 40/2013. Eventuelt
Følgende vedtak ble gjort:


Ny kasserer: Dagfinn skal spørre Anne Marit Terjesen og/eller Hilde Bjønnum om en av
dem kan påta seg vervet, evt. i fellesskap. Hvis ikke det fører fram, skal Trygve spørre
Kjell Steinar Aase.



Det er behov for lampetter til Yngresrommet i kjelleren, samt et par skap (fra IKEA ?) til
Randis kontor. Randi og Irene gis fullmakt til å kjøpe dette.



Driftsstyret bes fremme alternative forslag til plassering av pianoet.
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