
 
 

 
  

 
Randa åpnet med noen erfaringer ut fra Mark. 4, 26-27. Vi har fått et kall om å forkynne Guds 
ord, så har Gud kontroll på resten. Deretter bønn. 
 
Saksliste og innkalling ble godkjent 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A - referat) 
 

 
Tilstede: Helga Røyland, Morris Kjølleberg, Randa Granberg, Svein Anton 
Hansen, Sverre Soleng, Camilla V. Gilje og Solfrid Fosse Helle. 
 
Dato: 21.10.2020   Tid: 18:30 – 22:00 
 

 
 

Sted: Misjonssalen  
 

Forfall: Ingen  

Saks nr. Agenda Oppfølging 

70/20 Godkjenning av referater fra 23.09.20 + oppfølgingssaker 
- Lavinntektsfamilie (sak 22/20) blir utsatt til i løpet av 2020. 
- Øyvind Aasland har sagt ja til å tale åpningshelgen i 

Sandnesporten. 
- Morris har snakket med formann i Ebeneser om 

fellesstyremøte. De holder videre kontakt om når det blir. 
- Konfirmasjon er satt til pinsehelgen 23.05.2021. 
- Zoom q8 kamera er kjøpt inn til bruk i og for Misjonssalen. 
- Se B-referat. 

 

 

71/20 Forsamlingsleders hjørne 
- Konfirmasjonsmøte ble gjennomført på en fin måte.  
- Det er godt over 100 på møtene. Av smitteverns grunner er det 

bestemt at sidedørene skal stå åpne permanent på 
søndagsmøter inntil ny vurdering. Vi åpner dørene, så lukker 
IBC når de går etter sitt møte. Siden alt skal brukes må 
lyssetting, lyd o.l. planlegges etter dette.  Er forslag om å flytte 
tegnebordet fra sidesalen opp på Gullivergjengen sitt rom. 
Dette må avklares ved hvert enkelt møte mellom møteleder og 
de som har søndagsskolen om rommet er ledig og det lar seg 
gjøre. Sverre informerer Hilde. 

- Det er skrevet i info mail at førskolebarn kan være med 
Tårnagentene. Dette er ikke fast, men kan bli gjort spontant om 
det er få barn i skolealder.  

- Hvis en sitter og en person bak står på møtet, kan det bli for 
tett mtp smittevern. Møteleder og komp samarbeider om å 
prøve få alle til å stå/sitte på likt, at det blir styrt mest mulig fra 
scenen. Sies på en fornuftig måte. De som ikke kan stå er 
unntaket, og da må de rett bak sørge for å holde avstand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre 
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- Det skal alltid noteres tlf. nr. av alle på registrering ved 
ankomst. Kan være et nr. per. familie. Randa følger dette opp 
med Rolf.  

- Har hatt søndagskole med og uten påmelding. Vi kan ha 
påmelding de gangene det ikke er Tweens. Svein Anton tar det 
videre med Elisabeth.  

- Ble gjennomført ledersamling 13.10.20. Alle hovedledere og litt 
ekstra fra sang og musikk var tilstede. Hilde sammen med 
Svein Anton ledet. Brukte tid på ting som skal være i møtet, alt 
ble notert og tas videre til MPG.  

- Mange praktiske problemstillinger kan legges over på 
hovedlederne, det er de som eier tjenestene og har mest 
kjennskap. 

- Julemøte: ett møte med påmelding. Må avklares om 
ansvarlige er inkludert i de 200, og om de skal ha egen 
inngang. Ebeneser blir kontaktet ang. dette da mange derfra 
kommer på julemøtet.  

- Årsmøtet er satt til 24.02.2021. 
 

 
 
Randa 
 
 
Svein Anton 

72/20 Oromogruppen 
- Ført i B-referat. 

 
 
 
 

73/20 Søndagsskolen 
- Styret har fulgt opp personer til å delta på infomøte for 

potensielle søndagsskole ledere som skal være 25.10.20 etter 
møtet. Sverre sender mail til Elisabeth og Helga med hvem 
som kommer. Det blir informert om på møtet, og de som 
ønsker kan delta.  
 

 
 
 
 
Sverre 

74/20 Oppfølgingsansvar styret – tjenestegruppeledere 
- Ref. sak 25/20.  
- Går gjennom konkretisering av oppfølgingsansvar og tanken 

bak det. Tar en ny runde på alle styremedlemmers roller.  
- Camilla får ansvar for mat (tidlig. Helga) 
- Vi ønsker med dette å støtte og hjelpe tjenestegruppene. 
- Det blir skrevet en felles mail til aktuelle mellomledere, sendt 

av Morris og Svein Anton med kopi til alle styremedlemmer.  
- Vi får erfaring med tiden og kan ta saken opp igjen etter at det 

er blitt prøvd ut en stund.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Morris 
Svein Anton 

75/20 Navn på Misjonssalen 
- En evnt. navneendring er en følelsesmessig sak, som 

medlemmer tenker ulikt om. INFO – gruppa har jobbet rundt 
dette, og medlemmer har kunnet sende inn hvorfor de ønsker 

 
 
 



 
 

 

 
Referat fra styremøte  
Misjonssalen Sandnes 

(A - referat) 
 

å beholde Misjonssalen, eller forslag til nytt navn. Har totalt 
kommet inn 29 tilbakemeldinger, hvorav 11 vil beholde 
Misjonssalen og 18 har kommet med forslag til nytt navn.  

- Navneendring er en vedtektsendring. Et navneskifte vil bli løftet 
frem og må vedtas av menigheten på et årsmøte med 2/3 
flertall.  

- INFO - gruppen har gitt sin anbefaling skriftlig til styret.  
- Styret behandler innspill, dokumentet blir lest og gjennomgått. 

Det er et godt grunnlag med bakgrunn i den grundige jobben 
INFO – gruppa har gjort, og all innspill som er blitt sendt inn av 
medlemmer. En samlet vurdering med alle prosessene vi nå er 
i, så vil styret ta opp igjen saken høsten 2021 for videre 
behandling. 

- Informasjon om at det prosessen utsettes, og hvorfor, vil bli 
informert om på førstkommende medlemsmøte.  

- Se B-referat.  
 

76/20 Medlemsmøte  
- Medlemsmøte er satt til 1. november etter møtet og kirkekaffe. 

Folk henter kaffe, og setter seg tilbake på samme plass. Det 
må starte 12:30/12:45 slik at det er ferdig før IBC kommer.  

- Bjørg har kontroll på kirkekaffe. Enkelt, men litt ekstra. 
- Saker som skal tas opp:  

1. Info fra styret v/styreleder  navneendring, liten brif om 
økonomi. 

2. Svein Anton  Ansatte. 
3. Innsamlingskomité  Status. 
4. Elisabeth Berg  Info om Awana. Svein Anton kontakter 

Elisabeth. 
5. Helga/Bjørnar  Julemessa. 
6. Sandnesporten. Sverre/Morris informerer de om dette ved 

neste møte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton 
 
 
Sverre/Morris 

77/20 Julemessa 
- Vi går for å prøve å ha to møter på lørdagen, ett familiemøte 

og et hovedmøte (viser til eget skriv sendt til styret fra de som 
jobber med julemessen).  

- Tekniker må settes opp og ekstra møtevert. Møtene må inn i 
planen så mellomlederne setter opp folk.  

- Sang og musikk må avklares, Svein Anton styrer dette. Kan 
bruke Jubel barnekor. Det skal være registrering ved ankomst. 
Om det blir varesalg må det være regulert med hensyn til 
smittevern. Hovedlotteri har folk på plass. Det jobbes med 
åresalg.  

 
 
 
 
 
 
 
Svein Anton 
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- Folk kan komme i karantene, og ting kan bli avlyst eller endret 
smittevern. Det vil da være digitalt hovedlotteri.  

- Det kan være ulike helsemessige årsaker til at folk ikke skriver 
seg på listene dette året. Oppfordrer til frimodighet for å skrive 
seg opp for de som har muligheten.  
 

78/20 Inventar 
- Inventarliste er oppjustert. Gås igjennom og leses av styret. 

Listen er blitt sendt til aktuelle roller i Misjonssalen. IBC har 
ytret ønske om kjøp av noe av inventar. Det skal avklares med 
IBC, og skal ikke være noe tvil hva vi kan ha med og ikke.  

- Teknisk gruppe kan se på teknikken, hva vi får i 
Sandnesporten og hva vi må ta med fra Langgt. hva gjelder 
lys, lys, bilde.  

- Må formidles til menigheten hva som er der. 
- Listen tas med til møte med Sandnesporten slik de ser hva vi 

trenger av interiør og utstyr.  
 

 

79/20 Vikar for Solveig 
- Sak ført i B-referat. 

 

 

80/20 Innsamlingsaksjonen 
- Det er laget en nettside som er frontet på forsiden til 

Misjonssalen med informasjon om innsamlingen, og ulike 
måter å støtte på.  

- Sandnesporten rundt: misjonsløp rundt Sandnesporten blir 
arrangert 15. november. Alt er klart og info ligger ute. Skal 
promotere, Anders Helle lager video.  

- Camilla tar en prat med Bjørg for å mobilisere enkelt salg av 
kake/pølse/saft/kaffe og hvem som selger maten.  

- Blir det en økning i smitte kan vi ha virtuell løping. Alle kan opp 
selv med familien og springe rundt satt dato.  

- Det er blitt utformet sponsorbrev med forslag for avtaler for 
bedrifter som sponser. Styret er positive til skrivet og de ulike 
forslagene. Det tas videre til Sandnesporten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla 

81/20 Weekendkomitè 
- Sak utsatt.  

 

 

82/20 Forsamlingsleders roller og ansvarsområder 
- Sak utsatt. 

 

 

83/20 Følge opp kontaktmisjonærer 
- Sak utsatt.  
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84/20 Eventuelt 
- Ekstra styremøte 05.11.20 kl. 19:30 digitalt. 
- Neste fysiske møte 11.11.20 kl. 18:30 hos Morris. 

 

 


