Referat fra møte i hovedstyret 28.april 2014 kl. 19.00-22.20
Til stede: Dagfinn Røkenes, Åge Jensen, Inge Flaat, Jorunn Mehammer, Reidun Mosvold, Willy
Paulsen, Nils Harald Roland, Irene Løvdal, Dag Aanonsen og Trygve S. Aamlid (ref.)
Møtet var samtidig tilsynsmøte med regionleder Arne Inge Vålandsmyr som var til stede
under sak HS 24/2014.
Trygve åpnet med å lese fra 1.Pet. 1. 3-9:
‘Et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde’.
Deretter felles bønn.
Sak HS 24/2014: Innlegg ved / samtale med regionsleder
Arne Inge hadde på forhånd hatt møte med de tre ansatte i Nedenes Normisjon.
I sin hilsen til Hovedstyret påpekte han følgende:
 Regionsleder kommer på besøk for å tjene og oppmuntre, ikke for ‘å holde i ørene’.
Det skal være godt å være en del av Normisjon Region Agder
 Alle styremedlemmer bør lese Normisjons verdidokument. Nedenes Normisjon er en
del av et større fellesskap, og ved seinere besøk av Regionsleder bør vi sette av en hel
kveld til å gå gjennom dette
 Plant nytt: Region Agder gleder seg over at Nedenes Normisjon har vedtatt å bli
menighet. Misjonsstrategisk er det å plante nye menigheter ved det viktigste tiltak for
å vinne flere for Kristus. Vi må ikke graven ned talentene våre, men bruke dem.
 Hele folket i arbeid: Vi må speide etter talentene. Alle medlemmer har en oppgave å
fylle.
 Nær kilden: Hovedstyret er lederskapet i Nedenes Normisjon, og vi skal være et
forbilde for resten av menigheten. Vi må holde oss nær Gud, så vil han holde seg nær
oss. På møtene i HS må vi gi Gud tid til å tale til oss, slik at han kan gi oss den misjonale
ånd. Jo nærmere kilden vi kommer, jo reinere bli vannet.
 Vi skal være ubestikkelige i det fundamentale, men fleksible i det perifere. Evangeliet
er radikalt. Vi må våge å være tydelige og utfordrende. Det er ingen motsetning
mellom kjærlighet og fasthet.
Etter denne innledningen diskuterte vi en del konkrete saker, bl.a. hvordan vi skal forholde oss
til samboerskap / skilsmisse / gjengifte. Det var enighet om at alle skal være velkommen i vår
menighet, men at ikke alle egner seg til lederoppgaver. Her følger vi Normisjons
verdidokument.
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Sak HS 25/2014: Godkjenning av referat fra møtet i Hovedstyret 19.mars 2014.
Referatet ble godkjent med mindre rettelser og kan legges ut på passordbeskytta område på
www.nedenesnormisjon.no.

Sak HS 26/2014: Informasjon fra driftsstyret
Driftsstyret jobber med saker som nevnt i sak HS 17/2014. Felling av trær, skilt på veggen, oppussing
av lite toalett ved inngangen m.m. skal være på plass innen åpningsfesten i august.

Sak HS 27/2014: Informasjon fra forsamlingsrådet (FR)








Ut fra hva som kreves av tekniske installasjoner (lyd/lys) vil Åge og Nils Harald kommer med et
forslag til ny utforming av scenen/podiet. Forslaget vil bli framlagt i juni.
NUG har dårlig oppslutning. Det er for tida nok ledere, men av ungdommer kommer nesten
bare konfirmanter med ‘tvunget’ frammøte. Lederne/NUG-styret skal ha et møte med
ungdomskonsulent Kjetil Viland i Agder bispedømme for å drøfte hva som kan gjøres.
Programmet for høsten begynner å ta form, men FR er fortsatt i tvil om beste tidspunkt for
søndagsgudstjenestene. Dette vil bli tatt opp på medlemsmøtet 27.mai. Opplegget for
‘Søndag 17’ vil muligens bli endra slik at det blir delt forkynnelse for voksne og barn. Det var
delte meninger om dette i HS, for ‘Søndag 17’ er i dag den samlinga som trekker flest nye til
bedehuset, og vi må ikke gjøre terskelen høyere.
En annen nyskapning til høsten er kurset ‘Sju kvelder om å være to’. Her er det allerede en del
påmeldte.
På medlemsmøtet 13.nov. vil temaet være ‘Nådegaver og frivillighet’
Det pågår drøftinger med Rykene Normisjon, jf. sak HS 23/2014. Dagfinn og Inge vil vende
tilbake med konkret forslag overfor HS.

Sak HS 28/2014: Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte 27.mai 2014




Dagfinn vil skrive brev med innkalling til møtet. DS distribuerer denne.
Saken på det ekstraordinære årsmøtet er navnet på menigheten. Hovedstyrets innstilling
framgår av sak HS 19/2014. Inge har skrevet notatet ‘…og hva heter barnet ?’ som vil bli etter
godkjenning i FR vil bli distribuert sammen med møteinnkallinga.
Saker på medlemsmøtet:
o Generell drøfting av programmet, bl.a. tidspunkt for søndagsgudstjenestene.
o Barnehagelokalene i kjelleren, jf. sak HS 20/2014. To hovedalternativ legges fram:
 Egen bruk. I tillegg at til FR presenterer sin visjoner, skal alle medlemmer
oppfordres til å komme med forslag.
 Kommersiell utleie
Hovedstyrets innstilling er alternativ 1



Møtet vil bli innledet med en liten andakt, og det vil bli enkel servering underveis.
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Sak HS 29/2014: Eventuelt
Åge tok opp behovet for utadretta markering av overgangen fra forsamling til menighet. Muligheten
for avisomtale i Agderposten eller Arendals Tidende ble nevnt. Overgangen vil få en framtredende
plass i programmet for høstsemesteret som skal spres i samtlige postkasser på Nedenes før
åpningsfesten i august. I sak HS 23/2014 har Hovedstyret bedt svigersønnen til Dagfinn til å utarbeidet
et par alternative forslag til ny design/ profil for programmet. Et nytt og attraktivt program vil være
med å markere at det er dannet en ny menighet.
Vedtak:
 Forsamlingsrådet får i oppgave å følge opp planene for utadretta markering av overgangen til
menighet.
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