
 
 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

A - referat 
 

 
  

 
Tilstede: Randa Granberg, Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Svein Anton 
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje, Solfrid Fosse Helle og Solveig B. 
Ommedal (gikk etter sak 32/20) 
 
Dato: 17.06.2020   Tid: 18:00 – 22:00 
 

 
 

Sted: Misjonssalen  
 

Forfall: Ingen  
 
Camilla åpnet med noen tanker ut fra Jes. 9,6 og sangen «Navnet Jesus». Jesu navn lyser 
tross alle omstendigheter. Deretter bønn. 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent. 

Saksnr. Agenda Oppfølging 

29/20 Godkjenning  av referater fra 06.05.20 + oppfølgingssaker 
Referatene fra 06.05.20 ble gjennomgått og godkjent.  

- NLM har kommet med nye oppdaterte smittevernstiltak basert 
på myndighetenes råd. Sverre ser igjennom det.  

- Vi har hatt flere nettmøter, 2 søndagsskole møter og Tweens, 
et mannsmøte på kveldstid som ble streamet, og en kveld for 
damene som var lovsangs og vitnemøte. Styret hadde kort 
evaluering av møtene og hvordan de ble gjennomført mtp 
smittevern.  

- Se B-referat. 
 

 
 
 
Sverre 

30/20 Trosopplæring, AWANA 
Solveig startet med å informere om og rundt Awana. Informasjon kan 
finnes på https://www.awana.no/. Helga Røyland, Elisabeth Berg og 
Knut Ove Tjøstheim har vært på Fredheim og sett på hvordan det 
praktiseres der. 7 stk fra Misjonssalen har vært på infomøte om 
Awana som ble avholdt på Ebeneser.  

- Stab og søndagsskole ledere er positive. 
- Styret er positive til Awana. Alle lederne for søndagsskolen og 

Tweens må informeres om dette. Solveig, Elisabeth 
(hovedleder for søndagsskolen) med lederne for søndagsskole 
og Tweens ser på det videre og hvordan vi kan bruke dette i 
Misjonssalen. Forsamlingsarbeider bruker tid på dette i 
sommer og presenterer det for menigheten, sammen med 
søndagsskolen og Tweens, i høst. Tanken er at det skal starte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solveig 

https://www.awana.no/
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i nytt bygg. Dette er noe vi vil prøve over tid, og noe vi gjør 
sammen som menighet.  
 

31/20 Forsamlingsarbeider-stillingen 
Vår forsamlingsarbeider har en 50% fast stilling som barne- og 
ungdomsarbeider og en 20% prosjekt stilling som forsamlingsutvikler, 
som varer i tilsammen 2 år. Solveig gikk igjennom sine 
arbeidsoppgaver. Solveig skal ut i fødselspermisjon desember 2020- 
styret gratulerer!  
Se ellers B-referat. 
 

 
 
 
 

32/20 Misjonærforbønnshandlingen 
Vi skal ha forbønnshandling for en misjonær som skal reise ut fra 
Misjonssalen søndag 2. august. 

- Leif Thingbø taler 
- Svein Anton leder forbønnshandlingen, en fra regionledelsen 

kommer og en fra Oslo kommer og er med på liturgien.  
- Solveig kan ha intervju fra scenen.  
- Etter møtet og kirkekaffe går en liten gjeng ut på restaurant.  
- Svein Anton, Solveig og møteleder (Hilde) holder kontakten. 
- Vi som sende menighet må oppmuntre henne til et nettverk og 

huske på henne i bønn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Solveig 
 
Svein Anton 

33/20 Forsamlingsdag 
Weekend, og andre arrangementer, ble avlyst grunnet Corona. Vi vil 
derfor arrangere en forsamlingsdag i høst. 

- Det blir på en lørdag (29 august eller 5 september). 
- Det informeres om det på samlingsfesten. 
- Solfrid, sammen med Anders, tar ansvar for evnt. bilrebus og 

kontakter møteplass om vi kan være der. Spør med seg andre 
ved behov. 

- Alle tar med medbrakt mat.  
 

 
 
 
 
 
 
Solfrid 

34/20 Samlingsfesten 
Styret har ansvar for samlingsfesten. Vi forholder oss til gjeldende 
smittevernregler. Det blir ikke påmelding, men registrering i døren. 
Dørene åpnes 10:30 og det er åpent for alle så lenge det er rom ihht 
smitte.  

- Helga, Camilla og Solfrid starter en matkomite og tar med seg 
hvor mange de trenger.  

- De som får invitasjon til forbønn/andaktsbok må bekrefte om 
de kommer, og det vil bli holdt av plass til de. 

- Tar ikke betalt for mat da det ikke blir middag (pga smittevern). 

 
 
 
 
 
 
Helga, 
Camilla, 
Solfrid 
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- Bør ha 4 møteverter. 
- Styret møter før møtet, detaljer settes neste styremøte.  
- Se B-referat. 

 
35/20 Koronatiden 

Svein Anton tar kontakt med alle mellomledere i misjonssalen og spør 
om de kan skrive noen setninger om deres erfaringer fra koronatiden. 
Ønsker å lage noe skriftlig om våre erfaringer- lærdommer til ettertid. 
 

 
Svein Anton 

 

36/20 GF 2021 
Fått spørsmål om vi har forslag til kandidater (med begrunnelse) for 
hovedstyre, kontrollkomiteen og valg/fullmaktskomite for GF 2024. Vi 
tenker på navn og grunner til neste styremøte.  

 

 

37/20 Julemessa 2020 
Restriksjoner blir trolig varende til desember. Det må derfor tenkes ut 
et litt annet konsept med de rammene vi har å forholde oss til. 

- Bjørnar og Helga er med i komiteen.  
- Solfrid og Anders tar ansvar for barneloftet 
- Sverre er med og ser på skallet og konseptet, men ikke i 

komiteen. 
- Randa spør MPG om noen vil være med å se på rammene 

rundt møtene, og om noen vil være med å lede.  
- Det blir et møte før sommerferien for å avklare rammene for 

julemessa. 
- Se B-referat.  

 

 
 
 
 
Helga, Solfrid, 
Sverre, Randa 

38/20 Styremøter høsten 2020 
- Mandag 17. august kl. 16:00-22:00 blir det langt styremøte i 

Misjonssalen.  
- Torsdag 10. september kl. 18:30-22:00 er det styremøte hos 

Solfrid. 
- Tar flere datoer for styremøter på langmøtet.  

 

 

39/20 Forsamlingsleders hjørne 
- Audun Ommdal skulle springe løp til inntekt for misjonssalen, 

det er nå avlyst grunnet korona. Svein Anton og han ble enige 
om å utfordre noen fra menigheten om å springe privat. 

- INFO gruppen har kommet med en fin og gjennomført 
presentasjon av ulike forslag til logo, farger m.m.  

- Se B-referat.  
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40/20 Sak ført i B-referat  

41/20 Sandnesporten AS – Misjonssalen 
Arnt Ove blir med fra 21:30 på web 

- Gjennomgang av kontraktsmøte og status for Sandnesporten.  
- Styret og Sandnesporten skal sammen se på dette med 

inventar som ser på det beste for begge parter.  
- Styret og Sandnesporten skal ha et fellesstyremøte. Forslag til 

dato fra styret er 12. august. De som kan fra styret møter. 
Morris og Sverre drøfter på forhånd om saker vi skal ta opp.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre, Morris 

42/20 Eventuelt 
- Vi må tenke på vikar til når Solveig går ut i fødselspermisjon. 

Dette tas opp på neste styremøte. Svein Anton har hatt dialog 
med Ung leder om dette.  

- Flagg på brannstasjon tomten. Det er et offentlig bygg, og 
burde flagges på offentlige flaggdager. Dette tas opp videre 
med Sandnesporten.  

- Formiddagstreff – tas opp på neste styremøte.  
 
Neste styremøte blir mandag 17 august 16:00-22:00 i Misjonssalen. 

 

 


