Referat fra møte i Forsamlingsrådet, 24.april 2013 kl. 19:30 – 22:00.
Til stede: Inge Flaat, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Reidun Mosvold, Ingvild Rosland,
Trygve S. Aamlid (ref.)
Vi innledet med bønn for forsamlingen og for hverandre.
Sak FR 16/2013: Referat fra FR 12.mars 2013
Referatet ble godkjent med et par mindre rettinger / tilføyelser og kan legges ut på
www.nedenes.normisjon.no.

Sak FR 17/2013: Acta-hjørnet
Ingvild orienterte. Det har vært et møte med en del medlemmer som ønsker NUG-samlinger hver
fredag og som har sagt seg villig til å hjelpe med dette. Blant andre er Arne Kjell Knutsen villig til å
delta på seks fredagskvelder til høsten. Ingvild har pr i dag ikke noe ansvar for fredagskveldene, men
til høsten har hun mulighet for å delta en fredag pr måned uten at det går ut over andre oppgaver i
forsamlingen. Det ligger også til rette for at ungdommene som har deltatt i trosopplæringa på
tirsdagskveldene kan får lederoppgaver på fredagskveldene. Noen av fredagskveldene kan være KRIKkvelder i Nedeneshallen. Inge er i dialog med kommunen og Øyestad idrettsforening som har
førsteretten til bruk av hallen om fredagskveldene, men som ikke alltid benytter denne retten.
Vi diskuterte også hvilket lederopplæringstilbud som NUG skal satse på til høsten. Hittil har noen av
den den faste kjernen deltatt på ‘Lær dem å lede’ som er opplegget til Den norske kirke og rekrutterer
blant konfirmantene. ‘Lær dem å lede’ er egentlig et opplegg for de tre først åra etter konfirmasjonen,
men det første året har vært mest populært, og deretter har mange slutta.
Men Normisjon har også sitt eget lederopplæringstilbud – ‘Acta Umbrako’. Dette innbærer 4-5
samlinger pr semester på ulike steder i Agder. Selv om det for tida ikke er noen deltakere fra Nedenes,
er Ingvild uansett med som leder gjennom sitt arbeid i Acta. Acta Umbrako er et kvalitetsopplegg som
Normisjon bruker mye ressurser på. Deltakerne betaler ca 1250 pr år. Til dette får de som regel støtte
fra forsamlingene/foreningene eller ungdomsgruppene som de kommer fra.
Vedtak
1. FR synes det er bra at det blir flere NUG-samlinger på fredagene og er takknemlig for at Arne
Kjell og flere av de andre medlemmene tar ansvar for dette sammen med Ingvild.
2. Det er også viktig at de som har deltatt på tirsdagskveldene får lederoppgaver på
fredagskveldene. Trosopplæringsopplegget på tirdagskveldene videreføres.
3. FR ønsker å markedsføre Normisjons eget opplegg ‘Acta Umbrako’ for styremedlemmer i NUG/
ledere i aldergruppa 16-19 år. Det første året etter konfirmasjonen (alderen 15-16) vil vi
fortsatt oppfordre ungdommene til å delta på ‘Lær dem å lede’. Ingvild vil orientere Jo Hæhre
(leder for ‘Lær dem å lede’ i Arendal prosti) om denne avgjørelsen.
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Sak FR 18/2013: Evaluering av medlemsmøtet 11.april og videre framdrift i saken
‘Nedenes Normisjon – fra forsamling til menighet ?’
De fleste mente at det hadde vært et nyttig og godt medlemsmøte. Det ble likevel stilt spørsmål ved
om ledelsen av møtet hadde vært for streng, slik at det hadde blitt for lite tid til diskusjon med
utgangspunkt i gruppesamtalene. Inge sa at han i hadde sett på møtet som et informasjonsmøte der
medlemmene skulle få stille spørsmål, og at diskusjonen skulle komme på medlemsmøtet til høsten.
Men det er ikke så lett å skille mellom spørsmål og diskusjon. Dagfinn hadde for sikkerhets skyld tatt
vare på noen (ikke alle) av spørreskjemaene fra gruppene.
Vedtak:
1. FR mener at prosessen rundt forsamling eller menighet har fått en god start gjennom
spørsmålsrundene og de foreløpige drøftingene på årsmøtet 14.februar og medlemsmøtet
11.april 2013.
2. Det er viktig at alle medlemmene føler seg involvert i prosessen. Neste trinn nå er at alle
medlemmer inviteres til husmøter til høsten for å diskutere forsamling eller menighet. Noen
fra forsamlingsrådet, fortrinnsvis forsamlingsleder og/eller hovedstyrets leder (Inge eller
Dagfinn), bør være med på alle møtene. Inge vil sende en liste over hvilke kvelder han har ledig
til Reidun og Trygve, som så vil disse finne vertskap og organisere møtene. Serien med
husmøter skal være avslutta innen et medlemsmøte som avholdes i november.
3. Med utgangspunkt i samtalene på husmøtene bør det settes av god tid til plenumsdiskusjon på
medlemsmøtet i november. For å få bedre tid ønsker vi primært å gjennomføre
medlemsmøtet på en lørdag. Som innleder vil vi invitere Knut Bjørn Skyttemyr, som var
forsamlingsleder under prosessen med overgang fra forsamling til menighet i Grimstad, og
som nå kan se prosessen fra ‘den andre siden’ som prest i Den norske kirke. (I etterkant av
møtet har det vist seg at Skyttemyr ikke har anledning til å delta på medlemsmøtet; i stedet vil
vi derfor spørre Kjetil Haga fra Norkirken i Grimstad, sogneprest Svein Lilleåsen fra Grimstad
og vår engen sogneprest Jens Tor Johannessen. Det ser ut til at møtet må legges til en torsdag,
sannsynligvis 7.november.)
4. Før medlemsmøtet vil FR også ta initiativ til en et eget ledermøte der alle undergruppeledere i
forsamlingen inviteres til å legge fram sine synspunkt på forsamling eller menighet.
Sak FR 19/2013: Program for høstsemesteret
Ledergruppa er godt i gang med planlegginga av høsten. Med tre ansatte i forsamlingen er det mulig å
øke frekvensen med søndagssamlinger, idet det legges opp til at minst to av de tre ansatte skal
medvirke på hver samling. I henhold til tidligere vedtak i FR og HS vil dette vil dette føre til flere
‘Gudstjeneste 10.30’, mens antall ‘Søndag 17.00’ holdes konstant. I tillegg til de tre ansatte har Martin
Bøhler også sagt seg villig til å preke på noen av samlingene. Øyestad menighet har planlagt få
gudstjenester i Engene kirke til høsten, og den eneste av våre søndagsgudstjenester som kolliderer
med menighetens arrangementer er 1.søndag i advent da menigheten arrangerer adventsfrokost.
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I samsvar med tidligere vedtak i FR/HS vi antall ‘Søndag 19.30’ vil bli redusert, sannsynligvis til bare en
samling i løpet av høsten. For de som ønsker kveldssamlinger vil dette bli kompensert av fire-fem
torsdagsmøter, men her er vi avhengig av at flere møteledere hjelper til med å skaffe taler og
sangkrefter. Inge vil derfor utfordre medlemmene av møteledergruppa til å ta ansvaret for ett
torsdagsmøte hver. I tillegg vil stikk-innom kveldene fortsette siste søndag i måneden på samme måte
som i vår.
Mannsbasaren skal arrangeres etter tradisjonelt konsept, og omsorgsnettverket vil også i høst
arrangere nabofest for beboerne i Nedenesåsen.
Vedtak:
 FR slutter seg til ledergruppas planer for høstsemesteret.
Sak FR 20/2013: Eventuelt
a) Piano
Ingvild fortalte at vi i forbindelse med Normisjon Region Agder’s salg av Agderstand leirsted
kan få et piano som muligens egner seg bedre for vår bruk enn det nye pianoet som ble kjøpt
inn i fjor høst. Arendal Normisjon (Havstad bedehus) også fått tilbud om et annet piano fra
Agderstand, og de vil hente det og prøve det ut i sin forsamling. Dagfinn har drøfta saken med
Kenneth Dahlsveen som stod for innkjøpet av pianoet i 2012, og han har ingenting imot å selge
ut det nye pianoet hvis pianoet fra Agderstand egner seg bedre.
Vedtak: Vi takker ja til tilbudet og henter pianoet fra Agderstand for å prøve det ut på
bedehuset. Ingvild og Dagfinn organiserer transport sammen med Arendal Normisjon.
Avgjørelsen om hvilket piano vi skal satse på framover tas til høsten.
b) Innredning av podiet.
Randi orienterte. Sist vinter fikk Driftsstyret, samme med Randi og de ansatte, i oppdrag å
fremme et forslag til ny innredning av podiet på bedehuset. Det er bl.a. kommet et
interessant forslag om å utvide podiet på sørsida (ut mot veien) for å gi plass til de nye
pianoet.
Vedtak: Sammen med DS vil Randi fremme forslag (med tegninger) med tanke på vedtak på
neste møte i HS.
c) Dugnad på ‘Sommer i Sør’.
Inge fortalte at vi også i år har fått oppfordring til å jobbe dugnad på ‘Sommer i Sør’ på
Bibelskolen i Grimstad.
Vedtak: Vi sier også i år nei til denne forespørselen.
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d) Alpha-kurs
Inge orienterte om at det nå er endelig bestemt at Nedenes Normisjon og Øyestad menighet
sammen arrangerer Alpha-kurs på Øyestad menighetssenter til høsten. Lærere på kurset blir,
foruten Inge selv, Kari og Harald Johnsen.
Vedtak: FR slutter seg til planen om Alpha-kurs sammen med menigheten. Alle kostnader med
kurset skal deles 50/50 mellom de to arrangørene.
e) Inspirasjonssamling for ledere i undergruppene
På samme måte som tidligere år vil Randi ved oppstart av høstsemesteret arrangere en
inspirasjonssamling for ledere i barne- og ungdomsarbeidet. Som en del av Randis arbeid i
Søndagsskolen vil også ledere fra andre Søndagsskoler bli invitert til denne samlinga. Det er
derfor ikke mulig å bruke denne samlinga til drøfting av ‘interne’ saker i Nedenes Normisjon.
Vedtak: FR slutter opp om denne planen og vil oppfordre flest mulig av lederene i
undergruppene til å delta på inspirasjonssamlinga.
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