MISJONSHUSET
TØNSBERG MISJONSSAMBAND

Referat årsmøte 02.03.2014
Tønsberg misjonssamband teller nå totalt 84 medlemmer.
Tilstede 36 stemmeberettigede.
Styrets leder, Jan Olav Lohne, ønsket alle hjertelig velkommen.
Fellessang: Stor er din trofasthet
Sak 1
Solosang ved Kåre Sanna akkompagnert av Reidun Aarsland på piano: Från frelsaren på korsets stam.
Andakt ved Kåre Sanna: Barnekåret, Barn av Gud – Barn hos Gud. Vi er elsket med evig kjærlighet.
Sak 2
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 3
Styrets forslag til ordstyrer; Jan Olav Lohne ble godkjent. Ingen benkeforslag.
Sak 4
Styrets forslag til referent: Tone Gjelseth ble godkjent. Ingen benkeforslag.

VERDEN FOR KRISTUS

Sak 5
Styrets forslag til to personer til å undertegne protokollen: Lise Guttormsen og Maria Aarsland ble
godkjent. Ingen benkeforslag.
Sak 6
Årsmeldingen ble gjennomgått i hovedpunkter.
Leders kommentarer:
Leder uttrykte stor takk til alle som tar ansvar for ulike grupper og oppgaver.
Årsmeldingen viser at vi har et høyt aktivitetsnivå. Kanskje det er for høyt? Styret tenker å nedtone
vårfesten til å ikke være så markedsorientert, men i større grad en misjonsfest. Det er julemessa som
sørger for flest «friske penger» og at det derfor er bedre å satse på denne som markedsdag.
Det er også av hensyn til ikke å øke aktivitetsnivået at styret ikke har satt i gang Alfakurs. Dersom noen
kan tenke seg å starte noe slikt – gi beskjed til styret.
Vi har et godt fellesskap på misjonshuset – god og variert forkynnelse, men når kanskje ikke ut i den
grad vi ønsker.
Det mest utadrettede arbeidet vårt er via kor og yngres. Dette er veldig bra men som forsamling må vi
spørre oss om vi er «på track» i forhold til Guds plan med arbeidet.
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- en forsamling tilhørende Norsk Luthersk Misjonssamband. Besøk organisasjonens hjemmeside på www.nlm.no.

En minnegave er ikke nevnt i årsmeldingen men tas i møte og refereres her:
Minnegave etter Jan Georg Hauge kr. 7 500 er mottatt med stor glede. Pengene er tenkt brukt til div
utsmykning på misjonshuset.
Årsmøte hadde ikke innsigelser eller kommentarer til årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent .
Sak 7
Søndagsskolen:
14 samlinger i 2013. Bruker Søndagsskoleforbundet sitt opplegg «Sprell levende».
Barnas Blad deles ut. Har flere hjelpeledere med. Dette er veldig god hjelp under samlingene, god
ledertrening og et viktig arbeid i Guds rike.
Ledere:
Ingunn Aar Jakobsen Hele 2013
Sverre Hafell
Ny. Deler av 2013
Randi Solberg Sundt Ny. Deler av 2013
Kristin Ljøkjell Hansen Deler av 2013. Gått over som dirigent av Glad Sang
Glad Sang:
Koret er delt i år. Nytt kor «Happy» for de største barna, likevel ca 25 barn.
Dirigent:
Kristin Ljøkjell Hansen (fra august)
Pianist:
Andreas Aarsland
Ledere:
Martha Grytnes og Maria Aarsland
Tekniker:
Torstein Guttormsen
På øvelsene skjer i tillegg til sangøvelse:
- Andakt, noen ganger besøk av bl.a Ewa Moldekleiv
- Noe å spise
- Utlodning 2. hver gang
Har hatt besøk/konsert med gruppen Karomilie. Seven kommer i 2014.
Happy
Koret er nytt i år. Tilbud til gutter og jenter over 12år.
Ca 10 jenter
Øver samtidig med Glad Sang.
Spennende arbeid – handler om å ta vare på ungdommene når det begynner å komme opp i tenårene.
Dirigent:
Pianist:

Elisabeth Bergsholm
Øyvind Myhre

Fredagsklubben
Klubben er på samme fredag som Glad Sang og Happy og starter rett etter sangøvelsene.
10-15 ungdommer hver gang. Ulike aktiviteter etter andakten som svømmehall, bowling,
restaurantkveld osv.
Ledere: Øyvind Myhre og Lars Ottar Svensen
Aktiv Onsdag
Annenhver onsdag. Varierende oppmøte fra 5 til 10-12. Lavterskeltilbud.
Lager ting til å selge på julemessa som å sylte bær, bake julekaker. Selger også kokeboka.
Sak 8
Regnskapet føres av Z Regnskap AS, Jon Zimmermann. Det er styret svært fornøyd og takknemlig for.
Kasserer i 2013:
Revisor i 2013:

Inger M. Aarsland
Bjørn Hansen

Leders kommentarer:
Mottatt gave kr 200 000 i form av ettergivelse av gjeld. Gave fra Aktiv Onsdag kr 25 000.
Minnegave etter Aslaug Aarsland kr 13 400 videreført til NLM
Konto 3329: Julemesse og vårfest
Konto 3900: Lydutstyr
Konto 6600: Gjelder leilighetene
Konto 8150: Forskyvning pga feil fakturering. Beløpet i 2013 er det normale beløpet på denne kontoen.
Tønsberg kommune gir ikke lenger støtte til drift av huset som tidligere. Men gjennomføres det
kulturarrangement er det grunnlag for å søke. Særlig dersom arrangementene retter seg mot barn og
unge kan det være mulighet for støtte. Uansett oppfordres foreningen til å søke for å synliggjøre sin
eksistens.
Spørsmål fra årsmøte til regnskapet:
Hva ligger i post 6900 Telefon: SMS varsler kr 3 500 og internettabb. for leilighetene og huset.
Oppfordring fra revisor til at dersom ikke fast givertjeneste blir godskrevet noen forening er det fint om
foreningen i Tønsberg kan bli godskrevet dette. Gir større oversikt over hvor mye foreningen bidrar
med.
Årsmøte hadde ikke innsigelser eller andre kommentarer til regnskapet.
Regnskapet ble godkjent .

Sak 9
Investerings og vedlikeholdsbudsjett ble fremlagt for årsmøte.
Ga ramme for hvor mye styret tenker kan antas er disponibelt til dette. Forutsetter stabile inntekter og
kostnader for øvrig, justert for avskrivninger og investeringer i 2013. Styret mener det er forsvarlig å
bruke kr 25 000 av oppsparte midler til formålet.
Netto til investerings og vedlikeholdsbudsjett kr 166 000.
Årsmøte hadde ikke innsigelser eller andre kommentarer til budsjettet.
Budsjettet er ikke lovfestet og ble derfor til informasjon i årsmøte.
Sak 10
Utvalg for hus og interiør v/Helge Svendsen
Medlemmer i 2013 har vært Helge Svendsen, Ida Holm Johansen og Per Steinar Jensen.
Huset er verktøyet for oppdraget vårt og det må vi ta vare på.
Vinduene i leilighetene er skiftet.
Dårlig lukt i lokalene fra underetg. Dette er ordnet – har tatt mye tid å finne ut av.
Har vært utført service på varmepumpene
Kom vann inn i lokale der hvor det er rett opp til tak. Dette er ordnet.
Kjølerommet fungerte ikke en periode. Dette er ordnet.
Av arbeider som kommer:
Drenere rundt huset
Skifte vinduer i 1 etg. (Ikke møtesalen)
Nytt kjøkken og renovering av bad i den store leiligheten. Tas i forbindelse med skifta av leietaker i Her
er planlagt at «Gutta i Aktiv Onsdag» river ned og maler vegger og tak. Engasjerer snekker til å
montering.
I forbindelse med større arbeider håper styret at det kan inviteres til dugnad både i form av praktisk
arbeid og pengegaver. Dette må ses i sammenheng med noe mindre inntekter ved nedtoning av
vårfesten.
Årsmøte takker Utvalg for hus og interiør for stor innsats.

Sak 11
Valgkomiteen har bestått av Tor Johansen, Torhild Sanna og Øyvind Lohne.
Komiteen er veldig fornøyd med resultatet av arbeidet.
Viser til valgnemndas innstilling:
Alle valg ble gjort ved akklamasjon og det ble ikke gitt benkeforslag.
Sak 12
Hilsen fra region ved Åse Karlsen.
Hun fornemmer en veldig positiv stemning her i Tønsberg, det er bra.
En ting hun savner i forsamlingen er innvandrerne. Hvor er de i Tønsberg?
Av nyheter fra region:
Det er tenkt gjennomført områdesamlinger som geografisk skal favne mindre enn regionen. Dette er
forsøkt gjennomført i Gjøvik, Bjørnstad og Spydeberg. Tilbakemeldingene herfra er veldig positive.
Sven Arne Lundeby er ansatt som ny leder i NLM Ung Region Øst.
Tidligere leder i NLM Ung Region Øst, Georg Stensland med kona Signe er i gang som teltmakere.
Hans Nielsen Hauge VGS er startet i Fredrikstad. Hanna Tulluan er rektor.
Grunnskole i Groruddalen er tenkt startet i 2015
Både i Hamar og Drammen tenker man på mulighetene for å starte skolearbeid.
Misjonsforeningen i Sandefjord skal ha innvielsesfest for nye lokaler 16. mars!
Regionens årsmøte er i år på Solåsen leirsted.
Våre ansatte i region har det bra men har fått krav i fht arbeidsmiljøloven å registrere arbeidstid og
reisetid. Gir en del ekstra jobb, men må jo gjøres.

Sak 13
Jan Olav Lohne innledet til samtale. Møtet ble oppfordret til å komme med innspill på:
-

Aktivitetsnivået vårt i forhold til antall mennesker som kan dele på oppgavene.
Tidspunkt for møtene. Om kl 17:00 er det beste tidspunktet – eller om vi skal tenke på å ha
møtene kl 11:00.
Ungdomsarbeidet ligger nede nå. Hva gjør vi med det?
Lite interesse for forsamlingshelg i høst. Er dette noe vi ønsker?

Kort fra samtalen:
Berømmer alle med ansvar. Godt skrevet årsmelding. Savner imidlertid fokus på ytre-misjon. Stort fokus
på ytre misjon gir god forkynnelse.
Ang møtestart kl 11:00: Handler om mer enn bare et klokkeslett. Handler om hva vi skal være – en
misjonsforening eller en forsamling hvor vi tilbyr hele spekteret for hva man trenger som
hovedmenighet.
Bør kanskje variere tidspunktet for møtestart?
Positivt lavterskeltilbud starter nå – strikkecafe med påfyll. Hva med minoritetsgruppene i vår nærhet?
Kanskje Alfakurs kan være noe selv om det medfører en del arbeid. Bibelgrupper er også en mulighet.
Åpne grupper – villighet til å splitte.
Mange positive i vår forsamling når det gjelder f.eks julemessa. Slike arr krever mye arbeid i forkant - må
også være lov å si nei.
Kanskje det er lurt i denne fasen å søke samarbeid med andre når det gjelder ungdommene. Kanskje
regionen bør tenke nytt når det gjelder ressursfordeling- og bruk.
Mener vi bestemte forrige årsmøte at annonseutgiftene skulle reduseres ved en ann ved oppstart og
ved større arr. Svar: Bestemt at styret skulle se på saken. Det er gjort og kommet fram til det nivået som
er nå.
Egen erfaring at vi som forsamling er gode på å ta imot folk, men kanskje ikke så gode på å etablere
kontakter. Litt hektisk når møtene starter kl 17:00. Da er det godt å komme hjem med unger så snart
som mulig. Med møtestart kl 11:00 kunne man lettere hatt noe sosialt etterpå uten tidsnød.
Kanskje vi skal tenkte på å etablere husfellesskap på tvers av generasjoner?
Bygge kristne hjem. Snakke sant om livet.
Lite engasjement når vi har besøk fra ledelsen i misjonen.

Det er godt å synge på møtene – forsangere? Pass på å ha kjente sanger i tillegg til nye.
Ang ressursbruk bør vi ha et bevisst forhold til matserveringen på møtene. Det kan bli litt mye fokus på
mat. Det går en del ressurser til det.
Tidligere var «hele Vestfold» i Tønsberg på Ten Treff. Naturlig at vi samarbeider med andre om
ungdomsarbeidet.
Vi bør ha noen møter gjennom året hvor vi diskuterer arbeidet vårt.
Søndagskolen er veldig bra!
Ang møtestart kl 11:00
Handler om mer enn bare et klokkeslett. Handler om hva vi skal være – en misjonsforening eller en
forsamling hvor vi tilbyr hele spekteret for hva man trenger som hovedmenighet.
Markerer både innad og utad hva vi ønsker å være.
Kan variere eks ha en søndag innimellom med fest søndag kveld.
Bør være samme tidspunkt hver søndag. Kan variere hvis det er et system. Første søndag i md…..
Tror vi får flere barnefamilier ved å starte kl 11:00
Bør vi ha en prøveordning?
Ulike meninger om start kl 11:00 er greit.
Forsamlingshelg
De som har levert tilbakemelding til styret på mener fors.tur er viktig. Pris er viktig men ikke avgjørende.
Helpensjon er OK. Styret er positive til å dra i gang tur nå i høst – meld fra om noen vil ta ansvar for det
praktiske.
Oppsummering
Mange av møtedeltakerne var aktive i samtalen. Positiv stemning. Dette ønsker vi å få til sammen.
Avsluttet med å synge «Skriv deg Jesus på mitt hjerte».
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