Referat fra møte i Forsamlingsrådet, 12.mars 2013 kl. 20:00 – 22:00.
Til stede: Inge Flaat, Dagfinn Røkenes, Randi Vorhaug, Reidun Mosvold, Ingvild Rosland (fra
kl 21.00), Trygve S. Aamlid (ref.)
Vi innledet med bønn for hverandre og for arbeidsåret 2013.

Sak FR 9/2013: Referat fra FR 29.jan. 2013
Referatet ble godkjent og kan legges ut på www.nedenes.normisjon.no.

Sak FR 10/2013: Gjennomgang av resten av vårsemesteret.
Innsettelse av og forbønn for Randi Vorhaug og Dagfinn Røkenes.
Vedtak:
Den 14.april skal det på Søndag 10.30-gudstjenesten være en spesiell forbønnshandling for Randi som
ny barne- og familieleder og Dagfinn som ny leder for hovedstyret. Inge lager en liturgi for dette.

Sak FR 11/2013: Medlemsmøte 11.april.
Den viktigste saken på medlemsmøtet blir eventuell overgang fra forsamling til menighet. Svein
Granerud blir med via Skype, og det er viktig å få flest mulig i tale.
Vedtak:
1. FR tilrår overfor HS at Dagfinn på medlemsmøtet presenterer en framdriftsplan for prosessen
fram mot en avgjørelse om vi Nedenes Norsmisjons skal være forsamling eller menighet.
Denne tidsplanen bør omfatte:
a. Medlemsmøter i april og november 2013
b. Et møte med lederne i undergruppene, evt. sammen med inspirasjonssamling i august.
c. Eventuelle samlinger i hjemmene der alle medlemmer inviteres og der Inge og Dagfinn
(eller en annen representant fra HS) deltar.
d. Endelig vedtak på årsmøtet 2014.
2. Opplegget for medlemsmøtet 11.april blir i grove trekk:
a. Kort andakt ved Inge
b. Svein Granerud orienterer / intervjues av Inge om Normisjons strategi når det gjelder
menighetsdannelse
c. Gruppesamtale. Inge lager et forslag til gruppespørsmål som drøftes på HS 19.mars.
Gruppene inviteres også til å formulere spørsmål til Svein Granerud.
d. Svein Granerud svarer på spørsmål.
e. Reidun tar ansvar for å få noen sørge for enkel servering på medlemsmøtet.
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Sak FR 12/2013: Høstsemesteret i grove trekk, temaer og tidspunkter
Inge orienterte om at ledergruppa hadde begynt å planlegge høsten. Søndagssamlingene blir som før,
men sannsynligvis med noen flere gudstjenester 10.30 og noen færre samlinger 19.30. På 10.30
gudstjenestene skal det være egen søndagsskole for barna ved Randi, parallelt med forkynnelsen for
de voksne.
Inge spurte om han på gudstjenestene bør følge en bestemt bok i Bibelen eller temarekke i stedet for å
preke over søndagens tekst i sen. FR så ikke behovet for dette, og påpekte at vi må unngå at
gudstjenestene bli bibeltimer. Men Inge behøver ikke nødvendigvis preke over evangliesteksten.
Tekstene fra Gamle Testament eller brevene er også aktuelle.

Randi nevnte at noen av medlemmer syntes at Søndag 10.30 hadde fått en litt for fast liturgi preg med
faste bønner osv. De mente at gudstjenestene burde ha mer preg av ‘evangelisk formiddagsmøte’ med
friere program. Inge svarte at forsamlingens gudstjenester bør være gjenkjennelige med et fast
program, men at det skal være rom for samtale/ forbønn etter gudstjenesten. Syndsbekjennelse og
trosbekjennelse, dagens bønn og velsignelse er elementer som skiller formiddagsmøte og
gudstjeneste.
Søndag 19.30 bør derimot ha et noe friere preg med vitnesbyrd, profetisk tale, osv.

Vedtak: FR er enig i at frekvensen på 10.30 gudstjenester bør øke og synes det er flott at vi det blir
søndagsskole parallelt med gudstjenesten. På 10.30 samlingene beholder vi en gudstjenestelig ramme
med forkynnelse ut fra søndagens tekst, men Inge behøver ikke nødvendigvis preke over samme tekst
som i Den norske kike.
Sak FR 13/2013: Acta-hjørnet
Ingvild orienterte. NUG-samlingene på tirsdagskveldene samler 3-8 stk. Dette er ikke så mange, men
samlingene er viktige for den enkeltes trosliv og for utrustning til framtidige lederoppgaver. Det er
også viktig at de som deltar på tirsdagskveldene får tilbud om annen lederopplæring. To av NUGmedlemmene følger i dag Kirkens opplegg ‘Lær dem å lede’, og vi må snart ta tilling til om dette skal
fortsette eller om vi skal gå over til Normisjons eget opplegg Acta Umbrako. Ifølge Inge er sistnevnte
opplegg meget bra, men også meget ressurskrevende.
Vedtak:
1. FR synes trosopplæringa på tirsdagskveldene er viktig og håper og tror at oppslutninga vil øke
etter hvert.
2. Ingvild og de andre i ledergruppa må sjøl vurdere hvilket lederopplæringsprogram som er
mest tjenlig for NUG. Saken tas eventuelt opp på neste møte i FR.
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Sak FR 14/2013: Påmelding til regionens årsmøte 6.april
Saken ble utsatt til møte i HS 19.mars.

Sak FR 15/2013: Eventuelt
Reidun fortalte fra møtet hun hadde vært på i Grimstad 31.januar vedrørende Regionens satsing på
bønnearbeid. Hun påpekte at det er viktig at alt arbeid i forsamlingens bades i bønn. Felles bønn bør
derfor være en naturlig innledning ikke bare på møtene i HS og FR, men også i Driftsstyret,
ledersamlingene for undergruppene m.m.
Noen medlemmer har uttrykt ønske ønsker at vi bør få en bedeskammel på bedehuset.
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