
 

Referat fra HS 21.08. 2019 
Norkirken Grimstad, kl 1930   

 

Til stede:  Karen, Hilde, Kristin, Ingunn, Erlend, Oddbjørn, Knut, Stig Tore og Åge 

Forfall:  Johnny 

 

Åpning:  Kort ord for dagen / bønn ved Åge  

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  Referat fra forrige møte 
og innkalling til møte ble 
godkjent.  
 

 Orienteringssaker  
 
- Vask Norkirken 

 Burmeserne er i tvil om de vil klare å fortsette 
å vaske i kirken framover. De vil forsøke å 
vaske i ytterligere 4-6 uker og deretter 
evaluere situasjonen.  Husstyret følger opp. 

  
- Gjennomgang sommerdrift 2019 

Sommerens gudstjenester har vært godt 
besøkt. Oppmøte og tilbakemelding viser at 
dette er et tilbud er viktig for mange.  
HS er glad for at Kurt Hjemdal m/hjelpere har 
tatt flere av gudstjenestene i pastorens 
sommerferie. 
HS vil gi tilbakemelding på de store stevnenes 
gudstjenester og profilen på disse med tanke 
på å inkludere folk som bor i området og ikke 
deltar på hele stevnet.  
 

 - Ny parkeringsplass: Kommune / Stine Sofie/ BiG  
Knut H orienterte.  
BiG arbeider med reguleringsplan for økt 
parkering. Det har vært sett på ulike 
løsninger, ikke bare med tanke på økt 
parkeringsbehov for skolen, men også for 
naboer omkring.  

    

 
 
 HS tok saken til 
orientering. 
 
 
 
 
HS tok saken til 
orientering.  
Åge L gir tilbakemelding 
til ansv. for Sommer i Sør 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS tok saken til 
orientering. 



 
 HS-møter høsten 2019  

 
Følgende datoer:  

10. september kl. 18.00 i Norkirken 
9. oktober kl. 19.30 i Norkirken 
29. oktober kl. 18.00 i Norkirken 
20. november kl. 19.30 i Norkirken 
10. desember kl. 19.30 i Norkirken 

 

 
 
HS fastla de fremlagte 
datoene. Møtene blir i 
Norkirken dersom ikke 
annet fremkommer i 
innkallingen.  

 Arbeidsinstruks- Hovedpastor og lovsangspastor  
FU vil jobbe videre med saken. 
FU har sitt første møte 29. august.  
 

 
HS tar saken til 
etterretning.  

 Økonomi 
Status pr dd: Oddbjørn H orienterte. 

Arbeidet pågår med å implementere UniEconomi. 
Medlemskontingent er utsendt.  

 
MOMS søknaden- status: Oddbjørn H orienterte. 

Saken ligger fortsatt hos Skattemyndighetene 
 
Kommende investeringer – Oddbjørn H orienterte. 

Pr. i dag leier vi ikke noe teknisk lyd/lysutstyr til 
bruk i kirken. Det er gjort innkjøp som gjør at 
Norkirken nå er eier av eget utstyr.  

 
Gave fra Oddvar Reiersølmoen - Oddbjørn H 
orienterte.  

HS retter en hjertelig takk for gaven som ble gitt til 
Norkirken ifb ORs 85-års dag.  

 
 
 
Utleie- status + oppsummering fra sommerdriften – 
Knut  

I forbindelse med FU 29. august blir det et 
samarbeidsmøte med Bibelskolen og Kommersiell 
komité der div. spørsmål vedr. 
samarbeid/utleie/fakturering etc. vil bli ett av 
temaene. Andre aktuelle temaer vil være renhold 
etter sommerarrangementene, bruk/leie av utstyr 
som Norkirken disponerer etc.  

 
Givertjenesten 

Denne er ikke på det nivået som ligger i budsjettet. 
Kollektinntekter synes å ligge noe foran budsjett. 

 

 
 
HS tar orienteringen til 
etterretningen. 
 
HS tar orienteringen til 
etterretningen. 
 
HS tar orienteringen til 
etterretningen. 
 
 
 
HS tar orienteringen til 
etterretningen. 
Oddbjørn H følger opp 
med tanke på bruk av de 
innkomne midlene.  
 
 
HS tar orienteringen til 
etterretningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Strategi og handlingsplan: status  

Det har ikke vært arbeidet med dette i sommer. 
Arbeidet vil bli tatt opp igjen utover høsten.  
    

 
HS tar orienteringen til 
etterretningen. 
 

 Forbønnstjeneste  
Karen L etterlyste bønnetjenesten.  
Åge L orienterte om status for den organiserte 
tjenesten:  
Det inviteres pr. i dag til bønnesamling ½ time før 
gudstjenesten på omlag halvparten av gudstjenestene 
(Dette er synliggjort både på hjemmesiden, i annonser 
oa), men tilbudet synes ikke å være høyt prioritert av 
medlemmer/ gudstjenestedeltakere.   
Bønnekomiteen har lagt til rette for bønnevandring i 
forbindelse med gudstjenestene 1-2 ganger pr. mnd.  
I den forbindelse er det også invitert til forbønn 
bakerst i kirkerommet.  
Utover dette gjennomfører pastor oa. både samtaler 
og forbønn med enkeltpersoner.  
 

 
HS ber Åge L arbeide 
videre med dette.  
 

 Barnearbeidet- Status  
Ingunn orienterte om barnearbeidet.  
Barnearbeidet er nå delt i fire grupper.  
Tweens strever med å få ledere.  
HS mener at Norkirken bør vektlegge muligheten for å 
få praksisstudenter fra BiG innenfor Tweens.  
 

 
 
 
 
Åge L følger opp mot BiG 
mtp praksisstudenter.  

 Status F13 – Voksenledere - Danmarkstur – høsten 19 
Knut H orienterte.  
 

 
HS tok orienteringen til 
etterretning.  

 Status 60 + -    
Misjonsprosjektet og 60+ sitt engasjement i denne 
forbindelse – Knut H orienterte.  
 
 
Behov for flere rom, samtale/ bønnerom.      
Samtalegruppen for 60+ torsdager vil bli på det 
såkalte ungdomsrommet og ikke på barnerommet.  
 
Referat fra styremøtene vil bli distribuert fra høsten 
2019 

 
HS tok orienteringen til 
etterretning. 
 
 
Åge L endrer booking. 
 
 
 
 

 Personalsituasjonen  
Åge L orienterte.  
Ina Remman starter 26. august.  
Hilde Holmesland fortsetter sitt engasjement fram til 
nyttår.  
Morten Høie vil i høst arbeide som musikklærer på 
Bibelskolen, og arbeide i Norkirken i 25 % med 
hovedvekt på konfirmantene.  

 
HS tok status til 
etterretning.  



 
 Kommende medlemsmøte 

HS kommer tilbake til dato for evt. medlemsmøte.   
 
 

 Div. 
 
Menighetsweekend 
Knut H tar kontakt med gruppa som arbeider med 
weekenden med tanke på profil/innhold/tema. 
 
Lover 
HS ber Pastor og Lars Gundersen utgjøre et utvalg som 
kan oppdatere Norkirkens lover i samsvar med 
tidligere årsmøte vedtak.  
 
 

 
 
 
Knut følger opp dette. 
 
 
 
Åge L følger opp dette. 

 

Referent  

Åge Løsnesløkken 


