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Misjonssalen Sandnes, NLM 

 

 

 

 

Dato 21.11.2018  

 

Sted: Hos Sverre, Walter Roffs vei 2, 4306 Sandnes 

 

 

 

Tilstede: Sverre Soleng, Anders Helle, Morris Kjølleberg, Ingebjørg 

Helle, Elisabeth Gausland, Svein Anton Hansen, Kjersti Eiane 

 

Forfall:  

 

  

 

 

Morris åpnet med en kort andakt, deretter bønnestund 

Sakliste og innkalling godkjennes 

 

Saksnr. Agenda Hvem 

47/18 Referat 10.10 godkjennes - inkludert oppfølgingssaker 

-Ryfylke Livsgnist kommer 24.januar og holder en forestilling 

“nåde”. Ståle og Dag er prosjektledere.  

- flere har blitt spurt til ulike tjenestegrupper, uten at vi har fått noen 

ja, men noen er fremdeles i tenkeboksen.  

- Sakene “eldsteråd” og “skilsmisse/gjengifte” forberedes og saken 

vil behandles på styremøte som holdes i desember og målet er at 

den skal ferdigbehandles før mars.  

 

48/18 B/U arbeider status og videre prosess 

Vi ønsker å utvide den ledige stillingen til 75 %. Vi ønsker å 

kommunisere dette til regionsstyret at vi ønsker å utvide stillingen 

til 75% (50% fast, 25% prosjektstilling). Dette ønsker vi uavhengig 

av hva den identifiserte kandidaten lander på. Vi ønsker å lyse ut 

stillingen om kandidaten sier nei, og da ønsker vi at stillingen skal 

hete forsamlingsutvikler (med vekt på barne og ungdomsarbeid).  

 

49/18 Forsamlings leders hjørne 

- Det er planlagt en “Bønnedag” på pTro. Misjonssalen er 

med og vi er tildelt noen få bønnevakter. Det innebærer at 

vi skal stille med noen som kan be for bønneenmene som 

kommer inn.  

- “Bønn for Sandnes” 3. desember. Bønnevandring i byen fra 

19.00-21.00. Økumenisk tiltak.  

- Bibeluke Sandnes. 10.2 - 17.2.  Bibelselskapet arrangerer 

Bibeluken og ønsker at alle menighetene i byen skal være 

 



med. Det er lagt et flott program og det vil være høytlesning 

av hele NT fra onsdag til lørdag denne uken.  

 

Disse arrangementene vil det også opplyses om på 

fellesmailen.  

- Kollekt julemøte: Vi deler kollekten med en 

organisasjon/tiltak som driver et diakonalt arbeid. Svein 

Anton har fått i oppdrag av styret å bestemme dette, og 

forslag til potensielle mottakere kan sendes til Svein Anton.  

- Nye medlemmer. Det er mange som kommer som er nye 

og det er viktig at vi snakker med nye og inkluderer dem i 

fellesskapet.  

- Vårplan. pinsemøte blir 2.pinsedag blir det møte klokken 

11.  

- Weekend. Høsten 2019 er neste weekend. Vi holder av 25-

27.okt, men det kan være den avbestilles på grunn av mulig 

oppussing. Dette vil vi ikke får vite før april 2019.  

50/18 Fordelt giveravtale 

- Vi er svært fornøyd med at vi har hatt en kraftig oppgang i 

givertjeneste og flere som har gått over på fordelt 

givertjeneste. Vi ønsker å ha en årlig liten aksjon på 

givertjeneste i forbindelse med årsmøte framover. I tillegg 

ønsker vi kvartalsvis oppdatering i ulike kanaler.  

 

51/18 Fellesskap 2019 

- Vi ønsker å invitere alle hovedledere i forsamlingen og 

styret. Vi ønsker å sponse hver og en med kursavgift og 

reiseutgifter opp til 1000 kr. Svein Anton lager en liste over 

personer som skal inviteres.  

 

52/18 Bygge bygg, bygge menighet seminarhelg 

- Vi ønsker å jobbe med en egen sak om hva vi forventer av 

medlemmer hos oss. Dette utsettes til neste møte.  

- Vi snakket om ulike tema som kom opp på seminarhelgen. 

Vi ser behovet for en egen samling hvor vi får løfte blikket 

og snakket i dybden om disse temaene. Dette møte ønsker 

vi å ha i januar 2019.  

 

53/18 Søndagsmøter - eksterne organisasjoner 

 

 

54/18 Bygge bygg 

Helge Endresen kom og Arnt Magne Berg var tilstede på skype for 

å informere.  

INFO fra Norrønna Eiendom 

- I forhold til salgsprosess, så har vi fremdeles en kjøper som er 

interessert. Per dags dato er kjøper villig til å gi 14 millioner uten 

inventar. De er interessert i å kjøpe inventar, men dette ønskes å 

kjøpe utenom salgssummen for bygget. Inventar er også kjøpt av 

forsamling og salget av dette vil derfor gå direkte til forsamlingen.  

 



På grunn av at et salg også er et salg av et aksjeselskap, vil det 

komplisere det økonomiske, men man ønsker å administrere 

kapitalen som ligger i aksjeselskapet slik at summen på salget av 

bygg og aksjeselskap vil være 14.million totalt.  

 

I en overgang hvor vi begge eventuelt vil bruke bygget så vil 

behovet for kjøper være å ha bygget hele lørdagen og søndagen. 

De skulle selvfølgelig ønsket å ha møte kl 11, men i en overgang 

ser de for seg å kunne benytte bygget fra kl 14.  

 

Per dags dato har misjonssalen pant i Norrønna. I avtalen ligger 

det en forutsetning at pant vil opphøre. Når kjøper overtar aksjene 

vil disse bli flyttet over i sandnesporten,.  

 

Vi har leietakere som har tre måneders oppsigelse. Disse må 

avsluttes ved et evnt kjøp.  

 

INFO fra sandnesporten:  

Det jobbes med detaljer rundt reguleringen av eiendommen. Det 

skal sendes inn et forslag til reguleringsplan i starten av desember 

(jobbet fram sammen med sandnes tomteselskap og asplan viak). 

Da har sandnes kommune 14 dager å jobbe gjennom dette og så 

skal det presenteres for kommunen 14.desember (planavdeling for 

kommunen). Både sandnes tomteselskap og asplan viak tror dette 

skal gå igjennom, men siden prosessen også er politisk vet man 

ikke om det kan komme innsigelser.  

 

Planen er å beholde brannstasjonen og å bygge et nytt bygg i 

vinkel av brannstasjonen. Utfordringen på denne eiendommen er 

dette med å utvide reguleringen mer enn å gjelde plasskrevende 

varer.   

 

4000 km2 med forsamling (da er Gjenbruk inkludert) 

3000 km2 med helse 

3000 km2 med handel 

det er også satt av plass til helsestasjon, ladestasjon for bysykler, 

ladestasjon for el-biler. (dette er bare eventualiteter).  

 

På førstkommende fredag starter det møter med arkitekt med 

tanke på brannstasjonen. Her vil Svein Anton og noen andre fra 

forsamlingen i tillegg til representanter fra gjenbruk. Denne 

prosessen vil gå helt uavhengig av reguleringsplan, for det vil ta 

den tid det tar, men man ønsker å være klar for bygging når 

reguleringsplanen er i boks.  

 

● Norrøna AS - status og salgsprosess 

● NLM Sandnesporten - status og veien videre 

● 2. etasje - status og veien videre 

 

Referent: Elisabeth Gausland 

 



Godkjent: 

 


