
 

Innkalling til HS 10.09. 2019 
 

Norkirken Grimstad kl 18.00  

Tilstede: Hilde Frivold, Kristin Haga, Karen Landmark, Stig Tore Aaberg, Oddbjørn 
Haugeto, Åge Løsnesløkken 
Forfall:  Ingunn Valbø, Knut Hernes 
 
 
 
Åpning: Kort ord for dagen / bønn ved Åge Løsnesløkken  

 

Saker: Bakgrunn  Vedtak  

 Godkjenning av Referat og innkallelse  HS godkjenner referat og 
innkalling 

 Orienteringssaker  
Oddbjørn H orienterte om at Norkirken kobler seg på 
en evt. planprosess for nytt renseanlegg i heia 
innenfor Norkirken. I første omgang er det for at 
Norkirken skal kunne være oppdatert om status i 
denne prosessen.  
Knut H følger opp denne saken. 
 

 
HS tok saken til 
orientering. 
  
 

 Gjennomgang Møte – FU- BCG  
Oddbjørn Haugeto / Åge Løsnesløkken informerer 

- Evaluering av sommerdriften 
- Utleieavtalen mellom partene 

HS tok saken til 
orientering. 

 Arbeidsinstruks - Hovedpastor og lovsangspastor  
FU jobber videre med saken. 
 

HS tok saken til 
orientering. 

  

 Økonomi 
Status pr dd: Oddbjørn Haugeto  

- Det arbeides fortsatt med å få 
økonomisystemet tilpasset vårt bruk. 

MOMS søknaden- status: Oddbjørn Haugeto   
Det ventes fortsatt på svar på søknaden. 

Gave fra Oddvar Reiersølmoen- Oddbjørn Haugeto  
Torjus Vierli er utfordret på et helhetlig ansvar for å 
benytte gavemidlene som ble gitt, i samsvar med 
givers ønske.  
 
Kontingent 
Oddbjørn H tar initiativ til at det sendes ut «purring» 
på innbetaling.  
Oddbjørn H tilser at avsender for kontingenten ikke er 
UNI Economi, men en kjent adresse.  

HS tok sakene til 
orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HS ber Oddbjørn H følge 
opp handlingspunktene.  
 



 
 

 Partnermenighet.  Laget 
Hva vil dette innebære?   
- Åge Løsnesløkken informerte og henviste til deres 
hjemmeside.  
                                    

HS takker for 
henvendelsen og vil se 
dette i sammenheng med 
arbeidet med strategi- og 
handlingsplan 
Åge L gir tilbakemelding 
til David Fredriksen 

 Menighetsweekend- Status  
Åge L orienterte ut fra den informasjon han har 
mottatt.  

 
HS tar orienteringen til 
etterretning.  

 Interiørkomite (IK) 
Ida Salvesen, Kristin Haga, Tor Øyvind Eriksen og Knut 
Hernes danner IK. Oddbjørn Tollefsen og Åge 
Løsnesløkken møter ved behov. Knut H fungerer som 
leder.  
IK har beslutningsmyndighet innenfor sitt område ihht 
vedtatt budsjett eller tildelte oppgaver av styret.  
  
Status ved Kristin Haga.  
Prosess med gardiner og lamper i Lillesalen.  
  

 
HS vedtar fremlagte 
forslag og hovedmandat 
til komité. 
 
 
 
 
HS tok orienteringen til 
etterretning 
 

 Teknisk-komite - Lys/ lyd:  
Oddbjørn Haugeto orienterte om status.  
 

 
HS kommer tilbake til 
saken.  

 Basar  
– Status - Kort info fra Hilde Frivold 

- Antall loddbøker øktes ift tidligere  
    

 
HS tok orienteringen til 
etterretningen. 

 Oppfølging av undergrupper/ komiteer 
Det er ønskelig at undergrupper / komiteer følges opp 
av medlemmer av HS. En vil da sikre god oppfølgning/ 
kommunikasjon inn mot HS ihht. tanken om 
gjennomgående representasjon. 
 
Initialt forslag:  
Oddbjørn Haugeto følger opp Økonomigruppa/ 
Husstyret /Dugnadsgruppa 
Hilde Frivold følger opp Basarkomite 
Kristin Haga følger opp Interiørkomite 
Oddbjørn Haugeto følger opp Teknisk komite 
 
Karen Landmark følger opp 60 + 
 

 

 

 

 

HS vedtar fremlagte 
forslag med de endringer 
som skjedde i møtet 
(Disse er innført i 
saksfremstillingen).  



 
HS vil komme tilbake til gjennomgående 
representasjon og kontaktpunkter mot ulike lag og 
grupper (ala F13, Sprell, Piffi etc. etc.)  
 

 Hallovenn, 31. oktober 2019 
Åge L orienterte 
 
 
 
 
 
 
 
Lovsang/Sanger/Salmer 
Karen L tok opp en forespørsel fra 60+ der det er 
uttrykt et ønske om at det ivaretas en større bredde 
innenfor sang- og musikk, der også sanger som har 
tradisjon innenfor norsk kirkeliv og ihht dagens tekst 
og/eller prekenen blir benyttet.  
 
 
Soul Children-festivalen/Veritas 
Stig Tore Aa spurte om Norkirkens rolle i de ulike 
utleiearrangementene.  
Åge L orienterte om at arrangementer som Soul 
Children Festivalen og Veritas i utgangspunktet er 
rene utleieavtaler, men at det har kommet 
henvendelser om hvorvidt Norkirken kan engasjere 
seg i div. program og/eller dugnadsarbeid.  
 

HS er positive til at 
Norkirkens barnearbeid 
engasjerer seg i 
Hallovenn-
arrangementet, og vil 
være åpen for at også 
kirkens 1. etasje kan 
benyttes ved behov. 

HS oversender innspillet 
til FU og arbeidet med å 
utarbeide 
arbeidsbeskrivelser for de 
ansatte, og arbeidet med 
strategi og handlingsplan. 

 

HS tok dette til 
orientering. 

  

 

  

 

 

Ref. 
Åge Løsnesløkken 
Pastor 
Norkirken 


