Referat fra medlemsmøte i Nedenes Normisjon vedrørende
prosessen Forsamling – Menighet,
Nedenes Bedehus, 7.nov. 2013 kl. 18.30-22.15

Velkommen og andakt
Møtet ble åpnet ved at hovedstyrets leder, Dagfinn Røkenes ønsket de ca 50 frammøtte medlemmene
velkommen og orienterte om kveldens program. Forsamlingsleder Inge Flaat holdt andakt der han la
vekt på at vi er søsken som må bære over med hverandre i kjærlighet. Uenighet om strategiske valg
kan være konstruktiv fordi den setter oss i bevegelse, men vi må bevare respekten / toleransen for
hverandre og unngå splittelse.

Orienteringer om driften
Etter andakten gav Inge Flaat, Ingvild Rosland, Randi Vorhaug og Dagfinn Røkenes korte orienteringer
om driften på bedehuset:
-

-

-

-

Norskkurset for innvandrere er en inspirasjonskilde for alle som deltar og kan i framtida
komme til å bli en døråpner til bedehuset
Hjemmesida www.nedenesnormisjon.no satte ny rekord med godt over 1000 treff i oktober.
Ole Martin Storemyr fortalte om hvordan medlemmene ved hjelp av brukernavn og passord
kan komme seg inn på siden ‘Ressurser’. Der finner en bl.a. referat fra møter i hovedstyre,
forsamlingsråd og driftsstyre.
Nabofesten i oktober måtte dessverre avlyses, men Inges invitasjonsrunde til folk i
Nedenesåsen vitner om en klart positiv holdning til Nedenes Normisjon, spesielt barne- og
ungdomsarbeidet. .
Søndagsskolen er på vei oppover med 12 innskrevne barn pr dags dato
Babysang, småbarnstrall og familiesang går også bra
Derimot er det dessverre sviktende oppslutning om ‘Arendal Soul Children’. Dette er et
bønneemne.
Høstens økonomiaksjon har båret frukter idet givertjenesten har økt med 5-6000 kr pr måned,
slik at månedlige inntekter nå er litt større enn månedlige utgifter. Regnskapet for 2013 ligger
likevel an til underskudd fordi de ekstra lønnsutgiftene i forbindelse med ansettelsen av Randi
Vorhaug ikke var med i budsjettet. Per Gunnar Riber sa at det hittil har vært en ‘enkel’
oppgave å være leder for givertjenesten. Han vil nå kontakte medlemmer som ennå ikke er
med på givertjenesten eller som kan tenkes å ha mulighet for å øke sitt nåværende beløp.
Ørnulf og Nita Storm har sagt ja til å overta barnehagedriften på bedehuset fra sommeren.
Forutsetningen er at kommunen finner at det fortsatt er behov for barnehage og gir tilskudd til
driften. Dette avgjøres ikke før på nyåret.
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Kasserer Marte Sivertsen vil få avløsning fra årsskiftet. Vervet vil bli delt mellom Ørnulf Storm
som vil føre regnskapet og Hilde Bjønnum som vil betale regningene. Revisor Anne Marit
Berget vil hjelpe til slik at det blir en hensiktsmessig deling mellom de to funksjonene.

Orienteringene ble avsluttet med en felles applaus for våre tre ansatte; Inge, Ingvild og Randi.

Heder til medlemmer som utpekte seg på dugnaden våren/sommeren 2013
Under dugnaden med maling av bedehuset gjorde Irene Løvdal, Per Otte Øyrås, Arild Johansen, Håkon
Simonsen og William Henningsen en spesielt stor innsats. Hovedstyrets leder overrakte hver av disse
en blomst som takk for innsatsen.
Etter dette var det et kvarters pause med kaffe og bevertning .

Nedenes Normisjon som forsamling eller menighet

a) Oppsummering av prosessen så langt, spesielt husmøtene
Ca kl 19.30 kunne Dagfinn Røkenes ønske Kjetil Haga fra Norkirken i Grimstad, samt sokneprestene
Svein Lilleaasen, Grimstad, og Jens Tor Johannsessen, Øyestad, velkommen til møtet. Deretter gav han
en orientering om prosessen som ble innledet på årsmøtet i 2013 og der endelig vedtak, postivt eller
nagativt, vil bli fattet på årsmøtet i 2014. Dagfinn understreket at hovedstyret ønsker breiest mulig
behandling av saken og at alle synspunkter skal kommer fram.
I forkant av kveldens møte hadde alle medlemmer av Nedenes Normisjon vært invitert til gruppemøter
rundt om i hjemmene. Totalt hadde mellom 60 og 70 medlemmer deltatt. Inge Flaat hadde vært med
på samtlige møter og gav en oppsummering av disse. Viktige punkter var:
 Noen synes at prosessen har vært styrt ovenfra og hovedstyret og de ansatt har lagt for lite
vekt på å belyse eventuelle negative sider ved menighetsdannelse.
 Andre synes at prosessen har vært ryddig og åpen.
 Det er behov for en avklaring av formaliteter, f.eks. hvor stort flertall som kreves på årsmøtet i
2014 og når overgangen til menighet eventuelt skal gjelde fra. (Etter at dette spørsmålet kom
opp på husmøtene har hovedstyret avklart at det kreves 2/3 flertall og at et eventuelt vedtak
om å danne menighet vil bli iverksatt fra semesterstart høsten 2014.)
 Gjennomsnittsalderen i Nedenes Normisjon blir stort sett ett år eldre for hvert år. Vi må gjøre
noe for å stanse ‘forgubbinga’. Overgang til menighet kan være et viktig tiltak for å skape vekst
og få med barnefamilier som ønsker ‘alt på ett sted’.
 Overgang til menighet betyr ikke at vi blir et eget trossamfunn. Akkurat som i dag må
medlemmene selv bestemme om de vil stå i Den norsk kirke (DNK) eller ikke. Dette blir opp til
den enkelte, for den nye menigheten vil ikke ‘kollektivt’ være en del av DNK. Normisjon har
etablert en egen ordning med tilsyn av menigheter.
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Mer liberal teologi i DNK øker behovet for å danne menighet.
Å danne menighet kan oppfattes som kritikk av Øyestad menighet. Det vil bli konkurranse
mellom de to menighetene. Det er synd, for Norsmisjon trenger DNK og DNK trenger
Normisjon. Men i forhold til dagens ordning kan menighetsdannelse også gi en mer avklart
rollefordeling og dermed lettere samarbeid.
Lederskapet i Nedenes Normisjon må bli flinkere til å informere Øyestad menighet om den
pågående prosessen. (Etter at dette ble tatt opp på husmøtene hadde Inge Flaat besøkt
menighetskontoret og fortalt om prosessen.)
Å definere seg som menighet vil være identitetsbyggende og gi større bevissthet om det
kristne misjonsoppdraget og givertjenesten.
To menigheter på Nedenes vil nå flere enn bare en menighet. Analogi: Da Sørlandsbussen
begynte å gå mellom Arendal og Oslo, ble det ikke færre på toget.
Det blir letter å kommunisere utad dersom vi blir menighet. Folk flest kjenner ikke begrepene
‘forsamling’ eller ‘bedehus’, men de kjenner begrepet ‘menighet’.
Hva med høytidene ? Har Nedenes Normisjon ressurser til full kirkelig betjening ?

b) Inviterte innlegg fra Norkirken Grimstad, samt Grimstad og Øyestad menigheter av DNK.

Kjetil Vestel Haga, ordinert prest og rektor på Bibelskolen i Grimstad, tidligere forsamlingsleder:
Norkirken i Grimstad har vært gjennom mye av den samme utviklinga som Nedenes bedehus.
Det starta i 1999 med at foreningen begynte med G2 gudstjenester kl 17.00, til protest fra
mange i Grimstad menighet. Seinere definerte foreningen seg som ‘forsamling’, men det var
fortsatt en mangel på identitet som tappet mye energi i det daglige arbeidet. Høsten 2011 tok
en del medlemmer, stort sett unge familier, initiativet til at forsamlingen skulle definere seg
som menighet. Etter at dette ble vedtatt med stort flertall i 2012 har menigheten falt mye mer
til ro. Skuldrene er senket, intern og eksternt, og alle vet hva Norkirken står for.
Et godt råd til forsamlingen på Nedenes er at det legges opp til en grundig og ryddig prosess
rundt en eventuell overgang til menighet. Hvis det blir menighet, skal en ikke vente store
foranderinger ‘over natta’. Det er viktig å ikke være for ambisiøse og ikke slite ut
medarbeiderne med gudstjenester hver søndag, gudstjenster i høytidene osv. Start forsiktig, og
så vil det forhåpentlig etter hvert bli en positiv utvikling med vekst i menigheten.

Svein Lilleaasen, sokneprest i Grimstad, tidligere lærer på Bibelskolen:
Normisjons ledelse har en kirkerettsforståelse som er ullen og ubegripelig, men for en
sokneprest med bakgrunn fra Normisjon har dette liten betydning. I Danmark har det helt siden
Grundvigs tid vært tradisjon for valgmenigheter (kategorialmenigheter) innafor folkekirken, så
hvorfor skulle ikke dette fungere i Norge ? Gjennom de siste 10-15 år har mange i Grimstad
menighetsråd til tider vært frustrert over utviklinga i Grimstad Normisjon, men dette er iallfall
ikke blitt verre etter at forsamlingen definerte seg som menighet. Selv om det formelle båndet
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til DNK er brutt i og med at biskopen i Agder ikke lenger har tilsynsansvar, anser soknepresten
fortsatt at Norkirkens arbeid blant barn og unge er en del av trosopplæringa til DNK i Grimstad.
Hvis Nedenes Normisjon definerer seg som menighet, bør samarbeidet med Øyestad menighet
formaliseres i form av jevnlige samarbeidsmøter. Det er også en klar fordel om en av lederne i
Nedenes Normisjon samtidig er medlem av Øyestad menighetsråd.

Jens Tor Johannessen, sokneprest i Øyestad
Selv om det er mange uklarheter mellom Normisjon og DNK, må en på lokalt plan velge en
praktisk tilnærming: Det handler om å skape gode og tjenlige rammer for arbeidet i Guds rike. I
byer og folketette områder kan det være riktig at Guds rike vokser mer ved at det dannes flere
menigheter, men på et mindre sted som Nedenes er dette slett ikke sikkert. Fordelen med å
engasjere seg i DNK er alle møtepunktene med folk flest, og de fleste vil få mest ut av en
gudstjeneste når mange er samlet i et stort og grunnleggende fellesskap. For Normisjon er det
dessuten en illusjon å tro at alle medlemmer skal ha like synspunkter på alle teologiske
spørsmål. Vi lever alle i denne verden og kan ikke skjerme oss for tidens strømninger.
Normisjon trenger DNK og DNK trenger Normisjon.
Øyestad menighet har så vidt drøfta situasjonen som vil oppstå dersom Nedenes Normisjon
definerer seg som menighet. Meningene er delte, men naturligvis vil Øyestad menighet vise
respekt for den retning som Nedenes Normisjon velger å gå i, uansett hva valget måtte bli.
Sannsynligvis vil noen av Nedenes Normisjons nåværende medlemmer slutte å gå på bedehuset
dersom forsamlingen går over til menighet. For egen del håper Jens at det på årsmøtet i 2014
vil være et klart flertall for ett av de to alternativene, slik at forsamlingen ikke opplever
splittelse.
Etter disse tre innleggene var det ti minutters pause.

c) Synspunkter fra medlemmer i Nedenes Normisjon
Martin Bøhler:
Fam. Bøhler kom til Nedenes i 2010 og begynte å gå på bedehuet. De ble veldig godt mottatt,
men har hele tiden følt på en mangel av helheten og identitet. Derfor ønsker de sterkt at
Nedenes Normisjon skal definere seg som menighet og gi et helhetlig tilbud. De (eldre
medlemmene) som ikke har samme behov, kan uansett fortsette å bruke menigheten som
forening eller forsamling. Ingen trenger å kutte navlestrengen til DNK.
Ivar Vorhaug:
Gjennom forkynneroppdrag på andre bedehus ser Ivar at det tradisjonelle foreningslivet er i
ferd med å dø ut. Fornyelse er derfor nødvendig. Samtidig er han redd for at overgang til
menighet kan vekke til live gamle sår i forhold til Øyestad menighet. Han er dessuten redd for
at mange av medlemmene i Nedenes Normisjon ikke tør fremme sine synspunkter når Inge
Flaat og ‘flere prester’ er til stede. Sjøl er Ivar i tvil om hva han vil stemme.
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Thom Jakob Kleggetveit.
Thom Jakob har ikke bakgrunn fra Normisjon, og da forslaget først kom opp, var han klar
motstander av å danne menighet. Etter å ha lest Inge Flaat’s notat ‘Fra forsamling til menighet’
har han nå snudd og vil stemme ja. Hvis det blir flertall for å danne menighet, synes han det er
viktig å velge et navn som signaliserer at man ikke bare henvender seg til innbyggere på
Nedenes.
Kåre Kristensen:
Kåre har hatt Nedenes Normisjon som sitt åndelige hjem i mange år. Han har også sittet i
Øyestad menighetsråd, Nedenes menighetsutvalg og styret for Nedenes Normisjon. I dag er
han ikke i tvil: Vi må tenke på de unge familiene. Overgang til menighet gir større mulighet for
vekst. Vi må også bort fra Nedenes-navnet, som virker ekskluderende for mange.
Dagfinn Røkenes:
Dagfinn trakk parallellen til næringslivet: Enten utvikler vi oss, eller så avvikler vi. Slik er det
også i Nedenes Normisjon.
Per Gunnar Riber:
For 25-30 år siden var det mye ‘søskenkrangel’ mellom daværende Nedenes Indremisjon som
ville bygge nytt bedehus og Øyestad menighet som ville bygge arbeidskirke. Nå har vi lagt dette
bak oss. Nedenes Normisjon har alltid vært flinke til å tenke nytt og legge ned aktiviteter som
ikke fungerer. Det må vi være i denne saken også. Vi bør bli menighet, men samtidig legge vekt
på å ha et godt forhold til andre kristne.

På dette tidspunktet bad hovedstyrets leder om Inge Flaat og Kjetil Vestel Haga skulle ta seg en tur ut
slik at eventuelle motforestillinger mot å danne menighet kunne komme bedre fram. Svein Lilleaasen
og Jens Tor Johannessen hadde allerede forlatt møtet.

Ørnulf Storm:
Ørnulf mener at forsamlingen bør definere seg som menighet, men etterlyser samtidig flere
motforetillinger fra forsamlingsledelsen. Sjøl ser han ingen konflikt mellom mellom det å danne
menighet og utsagnet om at ‘DNK trenger Normisjon, og Normisjon trenger DNK’.
Reidar Bjønnum:
Reidar har gått på bedehuset hele livet. Han skjønner ikke at ordene ‘forening’, ‘forsamling’
eller ‘menighet’ skal ha så mye å si for å få med nye. Når en flytter til Nedenes er det vel
uansett menneskene en møter og hvordan en blir tatt i mot som har størst betydning ? I likhet
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med mange andre savner han at de som er negative til menighet står fram med sine
synspunkter. Han er i tvil, men heller mot at en må ta mest hensyn til de unge familiene.
Dag Aanonsen:
Dag er ikke så opptatt av om vi kaller oss forsamling eller menighet. Det som er mye viktigere
er om vi klarer å få i gang et godt ungdomsarbeid sammen med andre i Normisjon, enten de
kaller seg forening, forsamling eller menighet.
Nils Harald Roland:
Nils Harald var åtte år da nåværende bedehus ble bygd. Siden har det vært en kontinuerlig
utvikling uten dramatikk. Om det nå dannes menighet, er det en naturlig videreføring av denne
utviklinga. Nils Harald har mange ganger forsøkt å forklare sine venner og forbindelser hva et
bedehus er. Det forstår de ikke, men de vet veldig godt hva en menighet er.
William Henningsen:
William var tidligere negativ til å danne menighet, men har nå snudd. Hvis det er dette skal til
for å vokse, vil han ikke være den som stenger for vekst. Valget er ikke vanskelig så lenge en
kan beholde sitt medlemskap i DNK. Hvis Normisjon hadde definert seg som eget trossamfunn,
hadde det vært mye vanskeligere.
Norman Ugland:
Norman synes saken at Inge’s notat ‘Fra forsamling til menighet’ er for ensidig. Ser ikke
hovedstyret / forsamlingsledelsen noen negative sider ved å bli menighet ?
Dagfinn Røkenes:
Dagfinn ser ikke noe store betenkeligheter ved å bli menighet. Saken er klar og det er ingen
grunn til å lete etter eventuelle problemer som kan komme til å oppstå en gang i framtida.
Trygve S. Aamlid:
Som svar på spørsmålet fra Ørnulf, Reidar og Norman har hovedstyret registrert følgende
innvendinger mot å bli menighet:
 Ønsket om å danne menighet kommer ikke fra grasrota, men fra forsamlingsledelsen
og primært fra Inge Flaat.
 Det vil bli større konkurranse / splid med Øyestad menighet
 Nedenes Normisjon er usolidarisk og skummer fløten ved å benytte DNK til begravelse,
vigsel og konfirmasjon uten selv å bidra til menighetsarbeidet
Trygve presiserte at dette ikke var hans egen synspunkter.
Ole Martin Nebdal:
Noen medlemmer av Nedenes Normisjon som i dag står utenfor DNK kan få problemer dersom
en ny menighet begynner å praktisere barnedåp på bedehuset.
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Etter dette satte møteleder Dagfinn Røkenes strek for nye innlegg.

d) Prøveavstemning:
Som en orientering til Hovedstyret ble det holdt en skriftlig prøveavstemning. Av de 43 medlemmene
som var til stede på avstemningstidspunktet svarte 33 ja og 4 nei til å danne menighet. Seks
stemmesedler var blanke.

Møtet ble avsluttet ved at Dagfinn Røkenes takket for frammøtet og engasjementet. En spesiell takk
gikk til festkomiteen som også fikk applaus for god bevertning.

Til sist lyste Inge Flaat velsignelsen.

Nedenes, 17.nov. 2013.

Trygve S. Aamlid
referent
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