
ÅRSMØTE 2019
Innkalling og saksframlegg til årsmøtet i Misjonssalen Oslo

Sted: Misjonssalen, Tullins gate 4 
Tidspunkt: Tirsdag 9. april kl 19.00
Det vil bli servert mat fra kl 18.30

Velkommen



Side 2 av 52

Årsmøte 2019 Misjonssalen Oslo

Forsidebilde: Fra Misjonssalen
Fotograf: Jakob Viste og Elisabeth Nord-Varhaug

Innhold
Sakliste        3
Sak 1: Konstituering       4
Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste   4
Sak 3: Styrets årsmelding for 2018     5
Sak 4: Årsregnskap 2018      9
Sak 5: Valg        18
Sak 6: Orientering om arbeid med ny visjon   19
Sak 7: Samtale om arbeidet      19
Sak 8: Årsmeldinger og rapporter – ikke til behandling  20
 8.1 Melding fra forsamlingsleder    20
 8.2 Melding fra barnearbeidet    21
 8.3 Årsmelding for sang og musikk     23
 8.4 Melding fra ungdomsarbeider    24
 8.5 Tjenestegrupper lørdag     25
 8.6 Tjenestegrupper søndag     26
 8.7 Interkulturelt arbeid     27
 8.8 Arrangementer      28
 8.9 Foreninger / Misjonsfellesskap    29
 8.10 Diakoniutvalget, årsmelding 2018   29
 8.11 Foreninger / Misjonsfellesskap   31
  Bakken, Malmøya – Årsmelding 2018  31
  Sagene Frivilligsentral    32
Sak 9: Orienteringssaker - ikke til behandling   34
 9.1 Budsjett for 2019      34
 9.2 Inntekter fra misjonsfellesskap 2018   35
 9.3 Oversikt over gudstjenestedeltakelse   36
 9.4 Oversikt over kollekter på gudstjenestene  37

Vedlegg 1: Kandidater til styre og valgnemnd   38
 Styrelederkandidat      38
 Kandidater til styret      38
 Kandidater til valgnemnda     41
Vedlegg 2: Referat fra årsmøte Misjonssalen Oslo   43
Vedlegg 3: Lover for Misjonssalen Oslo    48
Vedlegg 4: Strategi for Misjonssalen Oslo 2016 - 2020  50



Side 3 av 52

Årsmøte 2019 Misjonssalen Oslo

Sakliste

1. Konstituering
 1.1. Valg av dirigenter
 1.2. Valg av referenter
 1.3. Valg av to til å underskrive protokollen

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Styrets årsmelding for 2018

4. Resultatregnskap 2018

5. Valg (tas underveis i årsmøtet) 
 5.1. Valg av styreleder
  5.2. Valg av styremedlemmer
 5.3. Valg av varamedlemmer
 5.4. Valg av valgnemnd for årsmøtet 2020

6. Orientering om arbeid med ny visjon

7. Samtale om arbeidet

8. Årsmeldinger og rapporter – ikke til behandling

9. Orienteringssaker – ikke til behandling



Side 4 av 52

Årsmøte 2019 Misjonssalen Oslo

Sak 1: Konstituering

Sak 2: Godkjenning av innkalling og sakliste

1.1 Valg av dirigenter
 Styrets forslag til dirigenter: Anders Våge og Erlend Kjærnsrød

1.2 Valg av referenter
 Styrets forslag til referenter: Eli Gjøra og Aslak Ånestad

1.3 Valg av to til å underskrive protokollen
 Styrets forslag er at dette velges i møtet
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Sak 3: Styrets årsmelding for 2018

Totalt er det stor aktivitet innen misjonsforsamlingen Misjonssalen Oslo. Gudstjenestene 
lørdag og søndag er det som samler mest mennesker. Forkynnelsen av Guds Ord er 
det viktigste elementet, og styret er takknemlig for alle forkynnere som har stilt seg til 
disposisjon. Lørdagsgudstjenesten har vært tematisk fordelt innenfor måneden, mens 
det på søndag stort sett har vært talt over søndagens tekst i kirkeåret. Forsamlingsleder 
og ungdomsleder har talt jevnlig, i tillegg har det vært talere fra ulike kategorier innen 
alder, kvinner/menn, tilknytning til NLM, og andre. Som forsamling har vi et ansvar for at 
yngre forkynnere får plass for utvikling og veiledning, samtidig som det er mange erfarne 
forkynnere i nærområdet som vi ønsker å benytte.

Målet er å være et åndelig hjem for alle generasjoner og på tvers av nasjonaliteter. Vi 
er glad for at oppslutningen om gudstjenestene er god. Vi opplever at forkynnelsen 
er allsidig og blir tatt godt imot. Så er det vår bønn at den også må få prege oss alle i 
fellesskapet med hverandre og i vår hverdag utenfor Misjonssalen.

Vi ønsker at bønn skal være en viktig del av vårt arbeid i små fellesskap og det store 
gudstjeneste-fellesskapet, både gjennom lovsang og felles bønn, faste bønner og fri 
bønn. Vi må likevel erkjenne at vi ikke tar dette alvorlig nok. Det er en trofast gruppe 
som samles til bønnemøte i forkant av gudstjenestene, men det er god plass til flere. 
En nykommer i 2018 er en samling til bønn hver tirsdag kl 18.00. Dette har hatt liten 
oppslutning, noe som er en utfordring til oss alle. Forbønnstjenesten i gudstjenesten 
på lørdag har fungert godt, selv om det gjerne skulle vært flere voksne/eldre med i 
denne tjenesten. På søndager har taleren vært tilgjengelig for forbønn/samtale etter 
gudstjenesten, og ved nattverd har det vært mulighet for forbønn bak i salen, uten at 
dette tilbudet har vært særlig benyttet. Styret har jobbet med dette og vil prøve en ny 
organisering i 2019, hovedsakelig med å flytte tilbudet til Foreningssalen for at det ikke 
skal være så åpenlyst.

Menigheten ble invitert til gudstjeneste i Lillokirken på palmesøndag og julaften. Ellers var 
det gudstjenester i Misjonssalen i påsken der Lillo- og Follokirken var invitert. 

Det har vært jevnt bra oppmøte til gudstjenestene, både lørdag og søndag. Vi er glade 
for at lørdagsgudstjenestene er godt besøkt. Mange frivillige har vist stort engasjement i 
gjennomføringen. På søndag har det vært stort innslag av barnefamilier, og barnevogn-
parkeringen har hatt fullt belegg. 

Det var gudstjeneste i Misjonssalen hver søndag gjennom sommeren, men med et 
enklere opplegg enn ellers. Det blir satt pris på at det er et møtetilbud for de som 
tilbringer sommeren i Oslo.

Tilbudet om kaffe/drikke og en kjeks eller annet, er viktig for fellesskapsbygging. For 
at tilbudet skal oppleves helhetlig er det viktig at folk trives sosialt. De unge vil helst ha 
kaffen før gudstjenesten, mens den eldre garde liker å få den etterpå. På lørdag er det 
ulik servering å få kjøpt i kafeen etter gudstjenesten. Misjonssalen er stedet der mange 
møter sine venner, muligheten til å bli kjent med nye er også stor.
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Dåp og nattverd  
14 barn og en voksen ble døpt i løpet av året. Det er en glede og en tillitserklæring 
at mange ønsker dåp i Misjonssalen. Utenom ferier er det nattverd to lørdager og to 
søndager i måneden. Fra høsten har det første søndag i måneden vært felles gudstjeneste 
med nattverd sammen med den iranske menigheten, noe som er til glede og berikelse.

Trosopplæring
Søndagsskolen og Fredax er viktige når det gjelder opplæring av barna, og begge har hatt 
et godt år. Anja Østebø overtok som mellomleder for søndagsskolen.  Fra høsten ble det 
startet en gruppe for 5.-7. klasse enkelte søndager, dette tilbudet er allerede utvidet til 
flere søndager.  Styret vil takke alle frivillige som deltar i dette viktige arbeidet.

Tjenester 
Mange frivillige er engasjerte i ulike tjenester i og rundt gudstjenestene, og i andre 
aktiviteter i løpet av uka. Vi er glad for alle som bruker mye tid og bidrar på ulik måte, og 
vil rette en stor takk til den enkelte.
 
Utsendinger
Kristin Redse Nævdal og Christoffer Nævdal ble søndag 3. juni innviet til misjonærer. Det 
var en festdag der det også var dåp av deres datter Selma og et annet barn. Nå er familien 
Nævdal, som også innbefatter storebror Filip, på plass i Japan og i gang med språklæring 
og relasjonsbygging. Andre utsendinger fra Misjonssalen har jevnlig sendt sine 
bønneemner som har blitt tatt fram i lørdagsgudstjenestene. På søndager er månedens 
misjonsområde presentert med flagg og forbønn. 

Medlemmer
Misjonssalen hadde i 2018 et antall på 360 betalende medlemmer. Av disse var 143 under 
26 år og utløste støtte fra Frifond. Søndagsskolen og Fredax er ikke inkludert i dette 
medlemstallet, de får støtte fra Frifond ut fra antall som betaler medlemskontingent i de 
respektive aktiviteter.

Medlemsmøter
I mars var det medlemsmøte som forberedelse til årsmøtet, angående 
gudstjenesteordning og endring i lovene. Møtet i oktober hadde tema «Håp og drømmer 
for Misjonssalen», og hadde særs god oppslutning og engasjement.

Møteuker
I mars talte Andreas Ruud og Kristian Siljuholtet med tema «Hos deg». Møteuka i 
oktober hadde utgangspunkt i Profeten Hosea. Olav Brennsæter og Sverre Bøe var 
talere. Møteukene hadde god oppslutning og virket samlende for generasjonene. Takk til 
komiteen som har jobbet godt for dette.

Smågruppe-fellesskap / Misjonsforeninger
Av de unge som samles til lørdagsgudstjeneste er mange med i små husfellesskap. 
Antallet ordinære misjonsforeninger er synkende, minkende medlemstall er 
hovedårsaken til at slike legges ned. 
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Julemesse 2018
En bibelgruppe med fem medlemmer tok ansvar for julemessa. De store endringene fra 
tidligere var at det var kun lørdag, og at kafeen ble flyttet inn i hovedsalen mens salget 
var i foreningssalen. Mange stilte opp og hjalp til, både fra den tidligere julemessa og 
andre, og det ble en flott dag. Mye folk kom, og kaffe og åresalg gikk unna. Resultatet var 
mange glade mennesker og et godt økonomisk resultat. Etter lørdagsgudstjenesten hadde 
de unge åresalg og matsalg, og totalt ble dagens resultat ca kr 180.000. Med tillegg av 
innkomne midler i løpet av året, passerte beløpet brutto kr 195.000. Stor takk til komiteen 
og alle som bidro til den fine dagen.

Styrets arbeid
Styret har hatt et godt arbeidsår med saklige og gode drøftinger og konstruktive mål. 
Styret har hatt ni møter og har ført 95 saker i referatene. Foruten vanlige styresaker med 
planlegging og oppfølging av program og regnskapsrapporter for Misjonssalen, har styret 
oppdatert instruksene for de ansatte, oppdatert beredskapsplanen for Misjonssalen og 
gjort den kjent for frivillige medarbeidere, og gjort forberedelser for å utarbeide ny visjon 
for arbeidet. Styret får også referater fra enkelte aktiviteter til orientering (Diakoniutvalget, 
Sagene Frivilligsentral, møteutvalget).

Årsmøtet 2018
Referat fra årsmøtet 2018 er vedlagt årsmøtedokumentene.
Gudstjenesteordninger:
Styret har brukt mye tid på å følge opp arbeidet med gudstjenestene søndag formiddag. 
Dette var oppe på årsmøtet i 2018. Styret hadde foreslått en liste med ledd som fikk sin 
tilslutning, med tilføying av skriftlesing. Etter årsmøtet har styret fått ulike reaksjoner 
på gudstjenestene. Noen mener at gudstjenestene fremdeles er for uforutsigbare, og 
at de forskjellige leddene kan komme i litt tilfeldig rekkefølge. Andre mener at våre 
gudstjenester nå har fjernet seg for mye fra den møteformen som mange kjenner fra 
bedehusarbeidet. Det er også noen som savner vitnesbyrd på gudstjenestene våre. Dette 
temaet vil fortsatt ha styrets oppmerksomhet.
Familiegudstjenester:
Mange har gitt signaler om at familiegudstjenestene treffer dårlig for de fleste 
aldersgrupper, og at barna trives bedre på søndagsskolen. Derfor har styret redusert 
antall familiegudstjenester i 2018.
Lovendringer:
Endringer i Misjonssalens lover skal godkjennes av NLM region øst. Lovendringene som 
ble vedtatt på årsmøtet i 2018, ble godkjent med unntak av et ledd i punkt 5.4 «Saker som 
skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort i årsmøtepapirene på forsvarlig måte og 
minst tre uker før årsmøtet holdes». 
Lovene slik de nå er godkjent, er vedlagt årsmøtedokumentene.

Økonomi
Styret ønsker å takke alle som gjennom givertjeneste og andre måter har bidratt til at det 
var mulig å overføre kr 2.854.000 til Hovedkontoret, en sum som er over budsjett. Blant 
mange bidragsytere vil vi særlig nevne arbeidet på Bakken Malmøya som i 2018 tilførte 
et overskudd på ca. 208.000 som er inkludert i overføringen til Hovedkontoret. Det er 
fortsatt viktig for styret å følge og stimulere utviklingen i gaveinntektene.  En stor takk til 
Oddvar Bø som følger opp regnskapet og bistår styret med oversikt og god kontroll på 
økonomien.
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Ansatte 
Ansatte som har sitt arbeidssted i Misjonssalen er ansatt av NLM Region øst. 
Forsamlingsleder og ungdomsleder fyller opp til full stilling med oppgaver innenfor 
regionen.
Gjennom 2018 var det totalt 2,28 årsverk i Misjonssalen. I tillegg kommer 
innvandrerkonsulenten som arbeider for NLM region øst, men er plassert i Misjonssalen.
 
Forsamlingsleder:  Jan Erik Lehre, fra 01.08.2011, 80 % stilling (25 % permisjon høst 2018) 
Ungdomsleder:            Jan Magnus Fauske Lillebø, fra august 2016, 75 % stilling fra 2017 
Sang/musikkarbeider:  Arild Strøm, fra august 2017, 25 % stilling
Familiearbeider:          Karoline Lodden Næss, 40 %, permisjon fra juni 2017 (til 28.02.2019)
Familiearbeider vikar:  Martha Salmelid, 30 % fra september 2017, 15 % fra august 2018
Adm. leder:    Håkon Åreskjold, 30 % fra 01.01.2018
Økonomiansvarlig:  Oddvar Bø, fra 01.08.2014 
Sekretær for styret: Eli Gjøra, fra 01.01.2018
Innvandrerkonsulent:  Peter Majeed, fra 01.08.2015, 100 % stilling  

Styrets sammensetning:
Styreleder:    
 Hans Anton Eklund  (valgt 2018 for ett år)
Styremedlemmer: 
 Anders Våge   (valgt 2017 for to år)
 Eli Gjøra   (valgt 2017 for to år)
 Jan Sandvik   (valgt 2018 for ett år)*
 Erlend Kjærnsrød  (valgt 2018 for to år)
 Jorunn Østefjells   (valgt 2018 for to år)
 Lilly Øygarden   (valgt 2018 for to år)
Varamedlemmer valgt 2018 for ett år:
  Elisabeth Guttormsen  (1.varamedlem kvinner)
 Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll  (2.varamedlem kvinner)
 Martin Holskar   (1.varamedlem menn)
 Eirik Ramsli Hauge   (2. varamedlem menn)

(* suppleringsvalg for ett år)

Oslo, 05.03.2019
Styret for Misjonssalen Oslo
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Sak 4: Årsregnskap 2018
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Revisjonsberetning
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Sak 5: Valg

5.1 Valg av styreleder

5.2 Valg av styremedlemmer

5.3 Valg av varamedlemmer

5.4 Valg av valgnemnd for årsmøtet 2020

Valgnemndas sammensetning
På årsmøtet for Misjonssalen Oslo 19. april 2018 ble følgende fem personer valgt til 
valgnemnd for årsmøtet 2019: Bjørnar Østby, Grete Yksnøy Martinsen, Kari Margrethe 
Solvang, Josefine Gyland og Miriam Dahl Husvegg.

På det konstituerende møtet ble Bjørnar Østby valgt som leder av valgnemnda.

Styret for Misjonssalen består etter årsmøtet 2017 av følgende personer:
Styreleder:  
 Hans Anton Eklund  (valgt 2018 for ett år)
Styremedlemmer: 
 Anders Våge   (valgt 2017 for to år)    
 Eli Gjøra   (valgt 2017 for to år)
 Jan Sandvik   (valgt 2018 for ett år)*
 Erlend Kjærnsrød  (valgt 2018 for to år)
 Jorunn Østefjells   (valgt 2018 for to år)
 Lilly Øygarden   (valgt 2018 for to år)
Varamedlemmer valgt 2018 for ett år:
  Elisabeth Guttormsen    (1.varamedlem kvinner)
 Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll  (2.varamedlem kvinner)
 Martin Holskar     (1.varamedlem menn)
 Eirik Ramsli Hauge     (2. varamedlem menn)

(* suppleringsvalg for ett år)

Se kandidater til valgene på side 38.
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Sak 6: Orientering om arbeid med ny visjon

Sak 7: Samtale om arbeidet
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Sak 8: Årsmeldinger og rapporter – ikke til behandling

8.1 Melding fra forsamlingsleder

Det er åpent å forkynne Guds Ord i Misjonssalen. Det at lørdags og søndagsgudstjenestene 
samler så mye folk gleder oss, det er et stort takkeemne.

Unge vil følge Jesus. Flere og flere kommer til dåp. Vi opplever en god tid.
En slik tid er også en brytningstid på mange felter. Det kan til tider oppstå spenninger i forbindelse 
med utrykk og form. Det er da viktig å ikke åndeliggjøre slike spenninger, men la samtalen få den 
rette ramme preget av varme og omsorg.

Vi ser at vår satsing på det interkulturelle arbeid gir resultater, men det vil også ta tid å få et 
speilbilde av den byen vi er en del av, en by med mange nye landsmenn. Vi ønsker å ta dette 
oppdraget på alvor. Satsingen på Interkulturell bibelcafe er derfor svært gledelig.
Fokus på Misjon er et viktig satsingsområde. Vi ønsker at kallet til misjon skal prege oss.
Liturgispørsmål og forkynnelsen i sang og tale er stadig i fokus. Vi ønsker å formidle evangeliet på 
best tjenlig måte i vår tid, det er et ansvar vi tar på alvor.

Det har også vært spennende å arbeide med ny visjon. Samtalene vi har hatt om dette har vært 
svært gode og nyttige. Vi ønsker at de kan fortsette, det hjelper oss til å fokusere på de rette ting. 

På kontoret har vi frivillige som tar seg av bilagsbehandling og sekretærfunksjon for virksomheten 
Vi retter en stor takk til disse pluss alle de andre frivillige som gjør det mulig å utføre et såpass 
stort arbeide. Uten frivillige kunne ikke denne forsamlingen blitt drevet. Vi takker Gud for alle 
engasjerte mennesker som samlet gjør en formidabel innsats. 
Vi har et nært og godt samarbeide med regionen igjennom regionale medarbeidersamlinger, og 
ulike møtepunkter. Forsamlingsleder er med som ansattes representant i Regionstyret.

Takken går til Gud som har gitt oss nåde og satte oss til tjenesten. 

Jan Erik Lehre
Forsamlingsleder/pastor
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8.2 Melding fra barnearbeidet

Martha Salmelid vikarierte våren 2018 som familiearbeider i Misjonssalen i 30 % stilling, med 
ansvar for babycafé, søndagsskolen og forsamlingsweekend. På grunn av studiesituasjonen ble 
stillingen redusert til 15 % fra august 2018. Dette kunne gjøres fordi Anja Østebø gikk inn som 
mellomleder for søndagsskolen, det har fungert godt (se årsmeldingen).

Årsmelding for Babycaféen i 2018
Kvar tirsdag har vi babycafé for småbarnsforeldre og deira små frå kl. 11.00-13.00. Vi held til i 
foreningssalen der vi har god lunsj frå kl. 11 og babysong frå kl. 12. Vi syng i 20-30 minutt kvar 
gong.
Babycaféen har blitt arrangert 32 gongar i løpet av 2018. På våren var det i snitt 10 barn og på 
hausten var det 5 barn. På det meste var det 15 og på det minste var det 3. 
Vi har hatt samme pris for lunsj, 400 kr for eit semester eller 40 kr per gong. Det var 7 registrerte 
medlemmer som gav kr 5.065 i Frifondsmidler.
Store delar av året 2018 har Nishtman Sardashi og Rojin Alipanah vore med som frivillige 
medhjelparar. I tillegg har Ingebjørg Uglem vært vikar ved behov. Denne hjelpa på kjøkkenet 
har vore uvurderleg. Familiearbeidar leier babysongen. Vi syng både kristne barnesongar og 
tradisjonelle norske songar, rim, og regler. Vi bruker både rytmeegg, rangler, såpebobler og eit 
stort tøystykke som hav, noko ein ser babyane har stor glede av.
På babykaféen kjem det både foreldre som høyrer til i Misjonssalen og foreldre som ikkje har 
nokon tilknytting til ei kyrkje. Dette er ei moglegheit både til å bygge fellesskap mellom dei 
foreldra som høyrer til i menigheta frå før, og til dei som ikkje høyrer til ei kyrkje og slik kunne 
inkludere fleire i vårt fellesskap.

For Babycaféen,
familiearbeidar Martha Salmelid.

Årsmelding Søndagsskulen 2018
I 2018 har vi hatt 36 samlingar på søndagsskulen. I snitt har det vore 19 barn på samlingane våre 
i vårsemesteret og 20 barn på samlingane i haustsemesteret. I 2018 har vi totalt hatt 98 barn 
innom søndagsskulen. Vi har hatt 21 betalande medlemmer. 
Martha Salmelid har fortsatt som familiearbeidar, nytt av året er at Anja Østebø har gått inn i 
rolla som mellomleiar for søndagsskulen. Ho har alt praktisk ansvar for søndagsskulen både når 
det gjeld planlegging, leiarsamlingar, samt rekruttering og opplæring av frivillige. Nytt i år er også 
inndelinga av aldersgrupper. Anja har starta opp ei Tweens-gruppe for 4.-8. klasse. Dette blei 
starta opp på hausten og har vore ein gong i månaden. På denne gruppa er det meir fokus på å 
lese Bibelen og eit program tilpassa deira alder. Anja har hatt ansvar for denne gruppa aleine. Dei 
andre gruppene er organisert slik:
Leiarar for Gullivergjengen (3-7 år): Hanna Skjæveland, Ida Elisabeth Bydall, Mariann Tollheim, 
Annica Kero, Synne Malene Brække, Johanna Trydal, Anna Malde, Martin Olai Torsvik, Idar E. Bang, 
Sondre Gamst, Vilde Henriette Lund og Marthe Hegle.
Leiarar for Tårnagentene (7-12 år): Anna Kirstine Aarsland, Johanne Østereng, Anja Østebø, Karina 
Orset, Basim Gullord Ali, Ingvild Sagedal, David Hovda, Aslaug Marie Sætre, Katrine Brakvatne, 
Eline Austbø, Miriam Fjose og Silje Gard Fiskå.
Det er fleire av desse som slutta i 2018, og vi takker alle for ein fantastisk god innsats!
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Økonomi:
I 2018 vart det samla inn 6.560 kr til Barnas Misjonsprosjekt. Beløpet er halvert sidan året før.
Vi har fått inn 1.050 kr i medlemskontingent, dette er for 21 barn. Dette er blitt samla inn via 
påminning til foreldre på mail og via beskjed på søndagsskulen. 
Søndagsskulen fekk 6.339 kr i FriFondsmidlar for 2018.

Årsrapport:
Gullivergjengen held til på søndagsskulerommet og Tårnagentene bruker peisestova. Dei gongane 
den eldste gruppa blir delt i to, har Tweens-gruppa brukt ulike lokal ettersom kva som har vore 
ledig.
Det har vore stor utskifting av frivillige i 2018, men vi er takksame for innsatsen som er gjort, 
samt for dei nye som har meldt seg til teneste. Til julemessa i 2018 valgte søndagsskulen å ha 
juleverksted for dei ungane som kom innom den dagen, i staden for skodespel. 
På kvart møte har vi skattekista framme før søndagskulen. Den er populær og mange ungar kjem 
fram for å sjå, dei fleste er av dei minste ungane. Etter skattekista bruker vi å ha to barnesangar 
der ungane kan vere med å synge framme, men det er varierande kor mange som blir igjen etter 
skattekista for å synge. Vi har slutta å bruke søndagsskuletauet under søndagsskulevignetten, 
noko vi er nøgd med. 
Vi bruker framleis Sprell Levende som er utarbeida av Søndagsskolen Norge. Der er det planlagt 
tema frå ulike bibeltekstar, samt mange forslag til korleis ein kan formidle bodskapen til ungane. 
Vi er svært nøgde med innsatsen alle frivillige legg ned i å formidle evangeliet til ungane. 

For søndagsskulen
mellomleiar på søndagsskulen Anja Østebø og familiearbeidar Martha Salmelid.

Årsmelding fra Fredax
Fredax er en tweensklubb for de i 4. - 7. klasse. Fredax hadde i andre semester et økende 
deltakertall, slik at det på høsten var rundt 12 barn på hver samling. Samlingene består av andakt 
og kiosk, samt ulike leker og sosialt. Dette er alt i fra mørkegjemsel, gruble, brettspill, matlaging, 
Mario Cart og kjendisleken. Temaet for andaktene har vært bibelske personer. De fleste 
samlingene blir holdt i Misjonssalen, men noen ganger reiser vi ut eller finner på andre ting i byen, 
slik som å være ute i en park eller aktiviteter i gymsalen på Fjellhaug.

For Fredax
Hanne Osen

Menighetsweekend
ble arrangert Solåsen leirsted, 2. - 4. november, med Janne og Rune Mjølhus som talere.
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8.3 Årsmelding for sang og musikk 

Lørdagsgudstjenesten
Lovsangstjenesten i lørdagsgudstjenesten er en stor gjeng som er engasjerte og setter av mye 
tid til frivillig arbeid. Fire forskjellige team har hver sin faste helg i måneden. Hvert team har en 
bandleder og lovsangsleder som sammen har ansvar for sangvalg og det musikalske uttrykket på 
møtene. Vi ønsker at musikken på lørdager skal være av høy kvalitet og være gjenkjennelig fra det 
menigheten lytter på utenfor kirkeveggene, og være relevant for folk som ikke er vokst opp i kirka. 

Sangvalg er viktig i MUF. Vi ønsker både at lovsangen skal evne å formidle evangeliet og at 
den skal åpne opp for tilbedelse, takk og bønn til Gud. Derfor jobber vi med og snakker om 
bevisstgjøring rundt sangvalg blant lovsangslederne i menigheten. 

I tillegg til at vi ønsker at musikken skal være misjonal, samt inneholde tekster som tilber Gud og 
forteller om evangeliet, ønsker vi at alle som bidrar i lovsangstjenesten skal forstå at de er med på 
å føre Misjonssalen i retning visjonen ved å stå i den tjenesten de gjør. Lovsang er både en arena 
for å tilbe Gud og lære om bibelens budskap, men også en arena for å lære menigheten hvordan 
de skal ta med seg tilbedelse i hverdagen. Den har derfor en viktig rolle i å føre menigheten 
nærmere Gud. 

Søndagsgudstjenesten 
I 2018 har musikktjenesten i Misjonssalen vært delt opp i fire team, et for hver helg. Fire 
dyktige ledere har byttet på å lede hver sin helg. De fire teamene har litt ulikt uttrykk og 
størrelse, men målet og ønsket for tjenesten er det samme: å lovsynge og tilbe Gud, samt dele 
evangeliet gjennom sang og musikk. Det er fortsatt mangel på både musikere og sangere i 
søndagsforsamlingen, men det går fint ved hjelp av vikarer fra MUF. 

Vi har fokus på å ha et musikalsk uttrykk som passer den storforsamlingen som 
søndagsgudstjenesten er. To av teamene har band-besetning, mens to består av piano og/eller 
gitar. Målet er at det skal være rom for ulike uttrykk slik at vi kan vise at vi ønsker alle velkommen. 
Det er ønskelig at både de eldre og yngre i forsamlingen føler seg hjemme med det som spilles og 
synges på møtene. I tillegg prøver vi å både bruke sanger fra salmetradisjonen og mer moderne 
lovsang. Hver av tradisjonene har styrker som vi ønsker å omfavne i Misjonssalen. 

Lovsangen i søndagsforsamlingen er viktig som brobygger mellom generasjoner og for å styrke 
fellesskapet. Samtidig skal sangen og musikken legge til rette for tilbedelse og å forkynne 
evangeliet. 

Arild Strøm
Sang- og musikkarbeider
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8.4 Melding fra ungdomsarbeider
2018 markerte starten på mitt tredje år som ungdomsleder i Misjonssalen. Gjennom de årene 
jeg har fått jobbe her har jeg fått se menigheten fra flere sider, og jeg blir stadig oppmuntret av 
de menneskene jeg møter i jobben min, både unge og eldre. Felles for dem er at de er glade i 
Misjonssalen og har Misjonssalen som sin menighet. De bryr seg om menigheten, kommer med 
innspill, ideer og tilbakemeldinger, og gjør jobben som ungdomsleder til en takknemlig jobb. Jeg vil 
takke alle våre medlemmer for engasjementet de utviser, og for alle de samtaler jeg har fått med 
mennesker som virkelig ønsker at Misjonssalen skal bli en best mulig menighet for flest mulig.

Særlig har jeg opplevd medlemsmøtene det siste året som en oppmuntring. Vi har fått snakke 
sammen på tvers av generasjonene om hva og hvor Misjonssalen er, hva vi er glade for, hvilke 
utfordringer vi ser – og hva og hvor vi vil. Samtalene med unge og eldre har gitt meg fornyet glede 
over å se at vi i Misjonssalen, uansett alder, ønsker det aller beste for menigheten. Takk for alle 
flotte samtaler!

Så litt om arbeidet i Misjonssalen ung. Gjennom året som har gått har det vært godt oppmøte på 
lørdagsgudstjenestene i Misjonssalen. I snitt ligger tallet et sted mellom 250 og 300 stykker. Når 
det gjelder tema, gikk vi våren 2018 gjennom Apostlenes gjerninger, mens det på høsten var egne 
temaer for hver måned. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på forkynnelsen, men også 
en del konstruktive tilbakemeldinger som vi jobber videre med. Som årene før har vi hver måned 
hatt bønn for utsendingene våre som en egen post i programmet, og vi opplever at fokuset på 
misjonærene våre utfordrer oss alle til å ta del i det store oppdraget, både i Norge og i verden. 
Spesielt gledelig i høst var at vi en lørdag kveld fikk døpe en ung kvinne. Det står igjen som et 
spesielt sterkt øyeblikk for meg.

Vi gleder oss over godt oppmøte. Mer gledelig er det likevel at mange av de som kommer også 
opplever seg som en del av menigheten, og tar aktivt del, enten gjennom å stå i en konkret 
tjeneste i forbindelse med gudstjenestene, eller ved å bidra på andre måter. Jeg har særlig blitt 
oppmuntret av det sosiale fellesskapet i forlengelsen av gudstjenestene og på arrangementer 
som Skiweekend. Jeg ser et fellesskap som ønsker å se og ta vare på hverandre, og som ønsker å 
se flere mennesker frelst ved troen på Jesus. Jeg vil rette en stor takk både til dem som står i en 
frivillig tjeneste hos oss, og til alle som det siste året har bidratt til å få nye til å føle seg hjemme 
her hos oss!

Samtidig fikk vi i høst en viktig og alvorlig påminnelse i form av funnene i undersøkelsen som 
Laget utførte blant studenter. Mange kristne studenter gjemmer troen sin på studiestedet. Dette 
er noe vi må forsøke å finne ut av og gjøre noe med. Karl-Johan Kjøde fra Laget minnet oss om en 
viktig sannhet i den forbindelse i høst: ”Vi har ingenting å frykte. Jesus har seiret over alt og alle, og 
evangeliet om Ham er ingenting å skamme seg over.” Likevel ser vi at mange er redde, og kanskje 
enda mer alvorlig, mange er ikke vant til å snakke om eller dele egen tro. Dette er utfordringer 
som vi vil fortsette å jobbe med i 2019, og videre.

Jan Magnus Fauske Lillebø
Ungdomsleder
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8.5 Tjenestegrupper lørdag
Møtevertskap / ressursvakt
Totalt er det ca 40 møteverter fordelt på fire team, som har gjort et flott arbeid i å ta i mot dem 
som kommer på gudstjeneste og alle de andre praktiske oppgavene de har. Mellomleder for 
møtevertene er Daniel Holthe Andås.
Ressursvaktene på lørdag har ansvar for å ta hånd om krevende situasjoner/personer på 
lørdagene. Det siste året har det vært mindre for disse å ta hånd om, men det oppleves likevel 
som en nødvendig tjeneste, og er en trygghet for møteverter og styrevakt.

Forbønn
Det er ca  20 forbedere fordelt på fire team på lørdagene i Misjonssalen. Det siste året har det i 
snitt vært ca 15 stykker til forbønn, og bønneemnene varierer veldig. Av og til er det noe i talen 
som har truffet, andre ganger er det helt andre ting og behov som blir tatt opp. Forbønn er en helt 
naturlig og innarbeidet del av lørdagsgudstjenestene, og det er mange som benytter seg av dette 
tilbudet gjennom året. Mellomleder for forbønn ble i 2018 Karen Goa, etter at Eirik R. Hauge har 
vært mellomleder i flere år. Vi vil takke Eirik for den jobben han har gjort.

Møteledelse
Det er åtte faste møteledere, både nye og gamle, som utfyller hverandre godt. De er en engasjert, 
trygg og variert gjeng med hjerte for Misjonssalen, og med ønske om å utvikle menigheten og 
utfordre den til vekst. Det er godt å forberede gode gudstjenester i tro og visshet om at Gud er 
med i alt fra planlegging til gjennomføring. Mellomleder for møtelederne er Thea Solberg.

Misjonsprosjektkomité
Misjonsprosjektkomitéen består i dag av 13 personer som bidrar til å samle inn penger til det 
gjeldende misjonsprosjektet for Misjonsssalen Ung og bidra inn i det sosiale fellesskapet i 
menigheten. Det siste året har vært et veldig godt år, der det blant annet har blitt arrangert basar, 
grøtkveld, utekino og flere andre arrangementer. Misjonsprosjektkomitéen bidrar til både bedre 
sosialt fellesskap og større misjonsengasjement. Mellomleder er Endre Hovland, vikar for Maria 
Kallestad.

Tolketjeneste
Hver lørdagsgudstjeneste blir tolket til engelsk i Misjonssalen. Det siste året har det tynnet 
seg litt ut i rekkene blant tolkene, noe som fører til mer å gjøre per tolk. Likevel opplever vi 
positivitet blant tolkene, og at tilbudet om tolking nokså ofte blir brukt. 4-5 stykker er aktivt med i 
tolketjenesten per i dag.

Estetisk gruppe
Pyntegruppa består i dag av sju personer som rullerer på å pynte før lørdagsgudstjenestene. 
Det siste halvåret har de gått over til å pynte én gang i måneden, noe som har fungert fint. 
Pyntegruppa ønsker at det estetiske også skal være et fokus i Misjonssalen og føler at vi får brukt 
våre kreative gaver i dette arbeidet. Det er vi takknemlige for! Mellomleder for pyntegruppa er 
Emilie Mannes.
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Kafeen
Kafeen har gjort en del videreutvikling. Det blir laget mat så ofte som mulig, noe som har ført til 
veldig fine salgstall på lørdagskveldene. Det jobbes også med videreutvikling av quiz-torsdagene. 
Kafeen går veldig bra for tiden, og det oppleves som en fin tjeneste der man får snakket med 
mange av de andre i menigheten. Kontakten mellom kafeen og møtelederne lørdag har også blitt 
bedre, noe som merkes godt. Magnar Øygarden er mellomleder for kafeen, etter at Marie Cecilie 
Litleskare ga seg i sommer. Vi takker henne for jobben hun har lagt ned.

Skiweekend
Som de foregående årene hadde vi også i 2018 Skiweekend på Hurdal Verk. En komité fra 
forsamlingen sto ansvarlig for gjennomføringen, bistått av administrasjonen. Det var så godt 
som fullt, og opplevdes som et fellesskapsbyggende og flott arrangement. I tillegg er det fint å få 
aktivert talekrefter fra forsamlingen. Mange opplevde det som en viktig helg for fellesskapet vårt.

Ekteskapskurs
Etter initiativ fra noen nygifte par, ble det gjennomført et videobasert ekteskapskurs, ”7 kvelder 
om å være 2” (Alpha), i høst. Parene sto selv for gjennomføring av kurset, lagde kveldsmat og så 
undervisningen sammen. Parene var veldig fornøyde, og syntes kurset var lærerikt, utfordrende, 
inspirerende og styrkende. Ekteparet Andrea Stormo og Magnar Øygarden sto ansvarlige for 
kurset.  

Husfellesskap
Det er ca 20 registrerte husfellesskap tilknyttet Misjonssalen Ung. Dette vil si at av de registrerte 
gruppene er det 150-200 som er med. Husfellesskapene har stort sett møttes i oddetallsukene. Vi 
har kjøpt to nye video-opplegg til bruk i disse fellesskapene, og har hatt fire ledersamlinger der vi 
har fått undervisning og nødvendig informasjon til gruppene. Det var også flere som registrerte 
seg og betalte medlemsavgift i år enn i fjor, noe som fører til økt frifond-støtte for 2019. Hver høst 
er det mange nye som kommer til, og denne høsten var det ca 40 stykker som ble plassert i nye 
husfellesskap

8.6 Tjenestegrupper søndag
Mange bidrar til en god gjennomføring av gudstjenestene: møteverter, sang- og musikk, 
møteledelse, tolking, teknikk, forbønn, estetisk gruppe, utdelere og praktisk komite for nattverd, 
og ikke minst ledergrupper for søndagsskolen. Noen av gruppene er mer synlig enn andre, men 
alle tjenester er viktige, både for at gudstjenestens hensikt skal ivaretas, og for at de som kommer 
får en god opplevelse av å være velkommen. Mange har vært trofast med i disse tjenestegruppene 
i mange år, andre er med i perioder hvor de er bosatt i Oslo og ellers har lyst og anledning til det. 
De fleste gruppene har plass og ønske om flere medlemmer for at de på en enda bedre måte kan 
utføre sine oppgaver. Noen av gruppene er omtalt i rapporter som omhandler både lørdag og 
søndag.
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8.7 Interkulturelt arbeid
Peter Majeed er ansatt som innvandrerkonsulent i NLM region øst, og har kontor i Misjonssalen 
Oslo. Denne stillingen innebærer å være involvert i både i eksisterende og nytt arbeid i 
Misjonssalen og i andre steder i region øst.

Årsmelding
Innvandringskonsulenten har besøkt menigheter, bedehus og misjonsforeninger og holdt 
prekener og motivert til å nå ut til og inkludere innvandrere og ikke-etniske nordmenn i 
menigheten og fellesskapet. 

Misjonssalen: Misjonssalen er base for innvandrerkonsulenten, og jeg bruker min tid (når jeg 
ikke er ute i felten) på menighetens møter, kontoret, og samarbeid med allerede eksisterende 
tjenester, blant annet verdensvid middag, prekener på møter, og invitere innvandrere til å komme 
i menigheten.

International Bibel Group: En Bibelgruppe med både engelsk og norsk språk som møtes hver 
onsdag i peisestua i Misjonssalen. Vi er personer fra flere forskjellige nasjoner. Bibelgruppen er 
åpen for alle. Vi er 14 faste medlemmer, men ca 28 nye mennesker har vært innom en eller flere 
ganger i løpet av siste året. Vi ønsker å få med flere i gruppa.

Integreringsgruppe: Denne ble startet med en visjon om å nå ut til innvandrere ved å koble 
mennesker fra Misjonssalen med innvandrere. Denne gruppen har greid å involvere mange i ulike 
aldre som frivillige. I tillegg har vi arrangert bibelkafé, verdensvid middag og fellesskapsmiddag. 

Oslo Interkulturelle Bibelkafé: Startet opp i august 2017 av integreringsgruppa. Arrangeres en 
fredag i måneden fra kl 19-22. Visjonen er å tilrettelegge for at nordmenn og innvandrere kan 
møtes i en uformell og vennlig atmosfære, og er åpen for alle interesserte i alle aldersgrupper. Vi 
kombinerer både sosialt samvær og Bibelen; med servering av te, kaffe, kaker og snacks, og har en 
time med andakt og sanger. Det er varierende oppmøte, men har normalt vært 27-35 personer, 
og 70% av de som kommer er fra land utenfor Norge. Bibelkafé har blitt en stor suksess, derfor 
vurderer vi å ha den to ganger i måneden i fremtiden.

Verdensvid middag: Den 19. oktober ble det arrangert Verdensvid Middag der ca 230 mennesker 
deltok. Arrangør er KIA, Den iranske menigheten, Sagene Frivilligsentral og Misjonssalen. Denne 
middagen var den syvende i rekken. Det ble servert middag fra fem forskjellige matstasjoner; 
iransk, pakistansk/indisk, afghansk, arabisk og norsk. Alle fikk et kort med et bibelvers (på norsk) 
ved sin kuvert, og ved innledningen av middagen var det skriftlesning på i alt 13 språk. I gangen 
sto et langbord med kristen litteratur på mange forskjellige språk. Der var bibler og bibeldeler, 
barnebøker og bøker for voksne. Og alt var gratis. Mange gikk hjem med ei kristen bok i lomma.

Fellesskapsmiddag: Vi ønsker å vise solidaritet med kristne som bor i Oslo og som har bakgrunn 
fra Midtøsten (Syria, Irak, Iran og Egypt), samtidig som vi ville ha fokus på kristne som lever i disse 
områdene. Vi ville vise at vi står sammen i de store utfordringene som de kristne her utsettes for. 
Det var planlagt fellesskapsmiddag med den kaldeiske kirken våren 2018, denne ble dessverre 
kansellert dagen i forveien grunnet tragedien som skjedde i den kaldeiske kirken.  

Peter Majeed
Innvandrerkonsulent
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8.8 Arrangementer

Hyggetreff

Vi hadde 10 samlinger dette året. Hyggetreff holder til i peisestua og det kommer mellom 15-20 
personer. I år som før har vi hatt mange fine besøk av spennende personer som har fortalt om 
sine liv og holdt andakt, noen også gledet oss med sang. Gave til misjonen eller utlodning, og av 
og til quiz er det vi holder på med i tillegg. Vi begynner treffene kl 12.00 med lunsj og avslutter ca 
kl 14.00.
Hyggetreffet har plass til flere, så om du har lyst og anledning er du velkommen uansett alder.

For hyggetreff,
Liv Lehre

Seniortreff NLM

Seniortreff NLM er en mannsgruppe som har sine møter i Peisestua en onsdag i måneden kl. 
11.00 - 13.00. 

De ni samlingene i 2018 har hatt følgende taler og emner:
Ola Didrik Saugstad: Genteknologiens etiske utfordringer.
Asbjørn Nordgård: «Det herlige lys» - forskjellen mellom lov og evangelium.
Kjell Magne Yri: Erfaringer fra et liv som bibeloversetter.
Tormod Engelsviken: Tanker om misjonsstrategi.
Frank Ole Thoresen: Visjoner og utfordringer for Fjellhaug internasjonale høgskole
Asbjørn Kvalbein: Dyrebar tro bygd på dyrebare løfter (2 Pet 1:1 - 8)
Asbjørn Nordgård: Calmeyergatelinjen i dag - hvem kan vi samarbeide med?
Magne Roland: Aktuelle etiske utfordringer i helsepolitikken
Alf Oftestad: Hvordan kan vi vise diakonal omsorg i hverdagen?

Foredragene har vært etterfulgt av engasjert samtale og god mat. Fremmøtet er i gjennomsnitt 
16. Ingolf Kanestrøm og Jon Kvalbein har vært ledere. På møtene ble det gitt kr. 12 439 til 
litteraturmisjon i Øst-Afrika.

For Seniortreff NLM,
Ingolf Kanestrøm og Jon Kvalbein
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8.9 Foreninger / Misjonsfellesskap
De ulike foreningene/misjonsfellesskap er en av bærebjelkene i arbeidet innenfor det 
ansvarsområdet Misjonssalen Oslo har fått tildelt av NLM Regjon øst. De fleste foreningene 
overfører sine inntekter direkte til NLM og kommer derfor ikke til uttrykk i våre regnskaper. Det 
følger imidlertid en oversikt som vedlegg til saksframlegget over disse foreningene og det de har 
gitt i gave til misjonen i 2018.

På vegne av NLM vil styret uttrykke en stor takk til hver enkelt for hva dere bidrar med i bønn og 
gaver for å kunne bringe evangeliet til de unådde. 

8.10 Diakoniutvalget, årsmelding 2018
Vi har hatt seks møter og behandlet 39 saker. Vi har også hatt et samarbeidsmøte på 
Sagene frivillighetssentral mellom styret i Misjonssalen, diakoniutvalget og styret til Sagene 
frivillighetssentral. 

Omorganiseringer av tjenester
i 2018 bestemte vi oss for å opprette et nytt utvalg i Misjonssalen som skulle jobbe med tjenestene 
som omhandlet integreringsarbeid og som tidligere var tjenester under diakoniutvalget. Peter 
Majeed ble leder for integreringsgruppa. Formålet med dette var å få mer tid i diakoniutvalget til 
å jobbe med de tjenestene vi nå har under diakoniutvalget og for å ha kapasitet til å se etter nye 
satsningsområder innenfor diakoni i forsamlingen. 

Fellesmøte 
I Januar 2018 ble det arrangert et fellesmøte mellom styret i misjonssalen, styret på Sagene 
frivillighetssentral og diakoniutvalget. Her snakket vi sammen om hva diakoni er, og viktigheten 
av å ha fokus på diakoni i Misjonssalen. Sagene frivillighetssenter informerte om sine tilbud, og vi 
i diakoniutvalget ønsker fremdeles å rekruttere frivillige til arbeid hos Sagene frivilligsentral. Dette 
var et positivt møte som skal arrangeres igjen i 2019. 

Besøkstjenesten
Vi har heller ikke i år fått noen henvendelser ang besøksvenner. Forhåpentligvis vitner dette om at 
behovet blir ivaretatt av familie og misjonsvenner. Men vi er usikre på om informasjonen når ut til 
de som evt. Ønsker en besøksvenn. 

Sykebesøk og blomsterhilsen
Mange uttrykker takknemlighet over denne tjenesten. Det er svært viktig at vi alle er 
oppmerksomme og melder fra til kontaktpersonene for aktuell måned når vi får vite at noen i 
forsamlingen, i foreningene/LIFE-gruppene er blitt syke eller innlagt på sykehus. Da vil en av de 
to kontaktpersonene sørge for at vedkommende får besøk og en blomsterhilsen eller en annen 
oppmerksomhet. Hver vår og høst har de 12 kontaktpersonene en samling. Det har vist seg å 
være nyttig.
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Bønnelenke
28 personer er med i denne tjenesten. Vi får flere bønneemner hver uke. Vi opplever å få mange 
gode tilbakemeldinger som viser at det nytter å be. 

Nattverd i hjemmene og Forbønn og salving av syke
Vi kjenner til at noen få benytter seg av dette. Men vi ønsker at mange flere kunne få oppleve 
velsignelsen som ligger i å motta nattverden. Vi tror at mange eldre og syke er redde for å være til 
bry. Vi i forsamlingen må derfor snakke varmt om disse tjenestene og oppmuntre til å be om dem.

Sykehjemsbesøk
Vi har dessverre ikke fått til noe team som kan reise ut til sykehjem I byen. Dette vil vi jobbe videre 
med I 2019. 

Fengselsbesøk
Maritastiftelsen driver dette arbeidet og vi samarbeider med dem i form av rekruttering. Det ble i 
2017 rekruttert 3 stk fra Misjonssalen som ble med i arbeidet, og var da totalt 6 stk ved utgangen 
av 2017. i 2018 er det ikke registrert noen nye i  fengselsarbeidet fra Misjonssalen.

Oslokveld
Vi er med i et tverrkirkelig samarbeid mellom Filadelfiakirken, Storsalen menighet, F2 menighet 
(Fagerborg kirke) og Filipino Christian Church. En fredag i måneden setter de opp åpent hagetelt 
med sofaer utenfor Nationaltheateret, pynter det med lys og serverer gratis boller, kaffe og kakao. 
Stikkordet er nestekjærlighet, samtale og tilstedeværelse i byen vår. 
Vi har hatt informasjon om dette på et lørdagsgudstjeneste og kjenner til noen fra Misjonssalen 
som er med på dette.

Skyss til formiddagsmøtene
Vi har informasjon på hjemmeside og programfolder at man skal ta kontakt med diakoniutvalget 
om man ønsker skyss til møtet. Det er ingen faste sjåfører, ulike personer blir spurt dersom noen 
tar kontakt. 

Sagene Frivilligsentral
Diakoniutvalget har et nært og godt samarbeid med Sagene Frivilligsentral. Her opplever vi å være 
midt i målgruppa vår. Vi anser rekruttering av frivillige medarbeidere til SF som viktig for oss.

Fest for «Vi over 60»
Festen for «Vi over 60» ble arrangert lørdag 17. mars. Hans Anton Eklund og Gunnar Oseng var 
talere, sang og musikk ved Tove og Einar Bondevik, og Kjell Magne Yri spilte orgel. Med god hjelp 
til teknikken, god stemning i forsamlingen, samt pizza og is, ble det en hyggelig fest.

Diakoniutvalget
Faste medlemmer i diakoniutvalget frem til sommeren var Johan Samuel Årikstad-Nielsen, , Silje 
Marie Persson, Trond Bjørsvik og Rojin Alipanah. Trond Bjørsvik sluttet til sommeren. Nytt medlem 
etter sommeren ble Gerd Vie. Samuel Årikstad sluttet ved utgangen av året. 
En varm takk til alle medarbeidere som har lagt ned et stort og viktig arbeid i 2018.

For diakoniutvalget,
Silje Marie Persson
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8.11 Foreninger / Misjonsfellesskap

Bakken, Malmøya – Årsmelding 2018

Sammendrag
Sesongen på Bakken startet i 2018 med dugnad mandag 1 mai, og avsluttet i oktober 2018 da 
styret stengte av huset. Hovedhuset, og Colletthytta hadde god utleiedekning i sesongen 2018.
 
Ledelse og frivillige
Styret bestod i 2018 av Jone Husvegg (Styreleder), Gunnar Vatnar, Rolf Halsne, Christoffer 
Engstrøm og Nina Aavik Jakobsen.
Styret er et driftsstyre som tar inn nye medlemmer når det er behov for det. I februar 2019 har det 
skjedd endringer i styret. Inn i styret får vi Martin Vrålstad og ingen går ut. Vi forsterker styret med 
mer kompetanse og det er vi fornøyd med.
Styret vil takke alle som stiller opp med dugnadsinnsats på den årlige dugnaden, og alle de som 
stiller opp som husverter og drifter stedet i løpet av sesongen. Har noen ønske om å bidra på 
Bakken er de velkomne til å kontakte styret.
 
Økonomi
I 2015 var inntekter ca 145 000 kr og utgifter ca 96 000 kr, dette ga et overskudd på ca 48 000 kr. 
I 2016 var inntekter ca 174 000 kr og utgifter ca 265 000 kr, dette ga et underskudd på ca 91 000 
kr. 
I 2017 var inntektene ca 215 000 kr og utgifter ca 80 000 kr, dette ga et overskudd på ca 135 000 
kr.
I 2018 var inntektene ca 282 000 kr og utgifter ca 73 000 kr dette ga et overskudd på ca 208 000 kr.
Vi har det høyeste overskuddet på mange år. Overskuddet denne sesongen var bedre enn ventet, 
og det er vi fornøyde med. 

Vedlikehold
I 2018 ble det ikke utført noe kostnadsdrivende vedlikehold. Vi vil derfor vurdere å ta mer 
utbedringer på Bakken i 2019.

Avslutning
På grunn av god utleiedekningen har inntektene steget med 31% forhold til fjoråret. Inntekter for 
2019 forventes på samme nivå som for 2018 med mindre styret justerer leiepriser. Vi regner med 
et overskudd på ca 135 000 for 2019. Årets overskudd er et resultat av godt belegg på utleie og 
ingen store kostnader på vedlikeholdet.

Bakken blir brukt til glede for mange forskjellige grupper mennesker, alt fra enkeltmennesker til 
kristne leirer og kurssamlinger.
Ellers håper vi at Bakken i større grad kan bli brukt av Misjonssalen, alle er velkomne!
 
For styret, 
Jone Husvegg
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Sagene Frivilligsentral

1 
 

KORTVERSJON - ÅRSMELDING FOR SAGENE 
FRIVILLIGSENTRAL (SFS) JUBILEUMSÅRET 2018 

 
Et møtested i nærmiljøet som vil: 
Bygge fellesskap 
Skape engasjement 
Motivere til frivillig innsats i nærmiljøet 
 
Motto: Bedre hverdag 
 

Byrådssekretær Frode Kyvåg, generalsekretær NLM Øyvind Åsland, Kashmira Rahul Shinde og Bjølsen skoles musikkorps på jubileumsfesten, 
Foto: Peder Klingwall, Wizpro 
 
INNLEDNING  
2018 har vært vårt jubileumsår! Vi har gledet oss over Frivilligsentralens virksomhet der møte 
mellom mennesker har stått i fokus gjennom 25 år: 
 
1: VIRKSOMHETEN PÅ FRIVILLIGSENTRALEN 
Føringen av statistikk for virksomheten gjøres gjennom året. Det er allikevel mange oppdrag og 
oppgaver som faller utenfor ved at de ikke blir meldt inn eller ved andre årsaker ikke kommer inn i 
systemet. Vi benytter oss av en nettbasert registreringstjeneste utviklet i Salesforce som har blitt 
skreddersydd til våre behov. Nedenfor er statistikken fremvist grafisk. Tallene for frivilligtimer og 
frivillige har god nøyaktighet, om enn noe lave. Tallene for brukere inneholder større unøyaktighet da 
virksomheten omfatter åpne tilbud uten registrering eller påmelding. Eksempel på dette er alle tilbud i 
Kafé Nær. 
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2 
 

PERSONALE 
Med en stabil stab ansatte og med hjelp fra dyktige og ansvarsfulle frivillige har vi klart å holde 
aktivitetene oppe på et tilfredsstillende nivå. Vi kan med glede rapportere om at virksomheten øker 
både i omfang og omtale. Det har vært avgjørende på arbeidsmengden at frivillige har fått tildelt 
ansvar for administrering av f.eks. besøkstjenesten og norskkursene i tillegg til å ha flere faste frivillige 
i resepsjonen. Faste ansvarlige i Kafé Nær er også en faktor for flyt i hverdagen. 
 
Hilde Muri Krahn (daglig leder) 1,0 årsverk, David Semb i 1,0 årsverk som administrasjonsleder og 
Johanne Lehre som er midlertidig ansatt i 70 % stilling. 8. desember ble Johanne Lehre fast ansatt som 
aktivitetsleder i 70 % stilling. Katarzyna Szuster er fast ansatt i 0,24 årsverk og gjør en god jobb med å 
holde lokalene rene. Nora Dub Dybdal har vært utplassert og lønnet av NLM region øst i vårsemesteret 2 
dager i uken. 
 
OPPSUMMERING – HVA HAR VI OPPNÅDD? 
Året 2018 har gitt oss et enda større fotfeste i bydelen og vårt nettverk blir stadig utvidet. 
Vi møter mye ensomhet i bydelen og ser et økende behov for fellesskap. Mange ønsker seg en venn og å 
kunne kjenne på en tilhørighet. Besøkstjenesten er med på å møte dette behovet og gjør at vi i året 
som kommer vil sette større fokus på besøkstjenesten. 
 
BUA har vokst betraktelig og blitt godt besøkt gjennom året. Mange, både familier, klubber, skoler og 
enkeltpersoner har blitt kjent med tilbudet og hatt stor glede av det. BUAs tilbud er med på å gi gode 
opplevelser og å skape en bedre hverdag både for barn og voksne i bydelen vår. 
 
Kafé Nær har blitt et samlingssted der fellesskap og gode møter finner sted. Her gis det rom for 
kreativitet, kunstneriske utfoldelser og gode opplevelser. Feiring og markering av festdager og høytider 
har hatt stor betydning for mange. Her er vi sammen både i glede og sorg. 
 
Mange av våre elever på norskkursene benytter seg av frivilligsentralens tilbud og det er oppmuntrende 
å høre at undervisningen og kontakten med Frivilligsentralen har gjort det lettere å integrere seg i det 
norske samfunnet. 
 
Det å stå til tjeneste for andre gir mye tilbake og det er flott å merke at våre frivillige uttrykker 
begeistring over å få være en del av virksomheten.  
 
Vi har mye å være takknemlige for i året som har gått. Frivilligsentralen har olje i maskineriet og 
trivselen er stor både blant ansatte, frivillige og deltakere. Vi gleder oss til å ta fått på utfordringene 
som ligger foran oss i 2019. 
 



Side 34 av 52

Årsmøte 2019 Misjonssalen Oslo

Side 34 av 52

Årsmøte 2019 Misjonssalen Oslo

9.1 Budsjett for 2019

Sak 9: Orienteringssaker - ikke til behandling
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9.2 Inntekter fra misjonsfellesskap 2018

Fellesskap/forening   2018  2017
Afasam Misjonsforening   62 400 72 200
Bibelgruppa Perru    1 377  1 341
De foldede venner    2 500  6 000
Esperanza Misjonsforening  0  18 500
Etiopias Venn Misjonsforening  20 6400 22 050
Fjellhaug Misjonsforening   23 700 22 600
Gata Misjonsforening   86 277 97 293
Håpet Kvinneforening, Oslo  4 930  16 571
Kjelsås Misjonsforening   30 300 54 600
Konso Misjonsforening   37 790 50 050
Koonan kvinneforening   18 582 19 710
Levende vann, misjonsgruppe  39 700 40 050
Lungtan kvinnefoerning   25 300 27 860
Misjonsringen Misjonsforening, Oslo 0  23 800
MUF Husfellesskap 33   0  3 260
Mugumu Misjonsforening  107 537 88 004
Nordstrand Misjonsgruppe  12 350 34 000
Omega Misjonsforening   61 500 53 980
Potosi Misjonsforening   92 690 72 330
Ryk og Reis     78 431 77 465
Samsets Minne Misjonsforening  99 786 100 650
Senior'n Misjonsforening   0  24 900
Sidamo Misjonsforening   30 913 29 600
Suma Misjonsforening   19 708 0
Søndre Nordstrand Misjonsforening 5 000  4 800
Tottori Misjonsforening   0  5 720
Voksen Misjonsforening   0  27 200

TOTAL     861 411 961 614
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9.3 Oversikt over gudstjenestedeltakelse
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9.4 Oversikt over kollekter på gudstjenestene
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Vedlegg 1: Kandidater til styre og valgnemnd

Styrelederkandidat
Navn: Ivar Vegge
Alder: 54 år
Yrke: Førsteamanuensis i Det nye testamentet ved Fjellhaug 
Internasjonale Høgskole
Sivilstand: Gift med Mai-Brit Vegge og har fire voksne barn

Jeg går i Misjonssalen fordi jeg trenger en menighet hvor jeg får 
god og sunn åndelig mat, kan tilbe og lovsynge sammen med 
andre, oppleve kristent fellesskap, utrustes til å leve som kristen og 
utfordres på misjon.

Begrunnelsen ovenfor tilsier at det er mye godt arbeid som drives i Misjonssalen. Dette må 
videreføres. Når jeg nå stiller som kandidat til styreledervervet, er jeg særlig opptatt av følgende: 
(1) Midt i det at Misjonssalen «kirkeliggjøres» med dåp, liturgiske elementer osv., er det avgjørende 
at Misjonssalen bevarer og videreutvikler sentrale elementer i vår arv, slik som fokus på misjon, 
fellesskap og nådegaver. 
(2) Jeg vil arbeide for at søndagens gudstjeneste kan finne en struktur, form og uttrykk som er 
levende, dynamisk og samtidig gjenkjennbar, og at den enkelte søndags særpreg i kirkeåret blir 
enda tydeligere. 
(3) En god del unge voksne opplever overgangen fra lørdags- til søndagsgudstjenestene som 
utfordrende. Dette kan ha med alt fra form og uttrykk til fellesskapsopplevelse.  For meg er det 
svært viktig å «få med» disse unge voksne i Misjonssalen.

Kandidater til styret

Navn: Karen Goa
Alder: 28 år
Yrke: Miljøterapaut ved Oslo overgangsbolig, utdannet sosionom
Sivilstand: Singel

Eg gjekk mange år i to forsamlingar når eg først flytta hit, men fann ut 
etter ei tid viktigheita med å vere i ein og at det då var naturleg å kalla 
Misjonssalen for min heim. Sjølv tenker eg nok at me har mykje å bygge 
vidare på, og ja, me er ei stor forsamling, men eg stolar på at Gud har 

planar for den enkelte i vår forsamling òg. Eg ønskar at det er Jesu sinnelag og hans kjærleik som 
skal prega oss og at me kan vere ein tydeleg heim, for alle alderspenn, frå  ung til gammal.
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Navn: Petter Halsne
Alder: 25 år
Yrke: Student og lagermedarbeider hos Bama Norge AS
Sivilstand: Gift (med Maria Engås Halsne)

Jeg går i Misjonssalen fordi det er mitt åndelige hjem. Her får jeg utfordret 
og utfoldet troen min. I tillegg er det en plass med masse kjekke folk og 
godt miljø, som gjør det lettere å komme seg på møte eller bibelgruppe 
på de tyngre dagene som kristen.

Min visjon for Misjonssalen er at vi som går her kan bli bedre rustet til å være gode kristne 
medmennesker og da vitne om Jesus i ord og handling i de ulike hverdagene vi står i. Siden det 
er en stor menighet, så er det lett for at noen kan falle utenfor eller slite med å finne tilhørighet. 
Derfor brenner jeg ekstra for at det skal være gode sosiale tilbud som gjør at menigheten kan 
vokse tettere sammen og inkludere både nye og gamle.

Navn: Sondre Lidal
Alder: 26 år
Yrke: Ettårig student ved Fjellhaug (har også en bachelor i Økonomi fra 
Hauge School of management)
Sivilstand: Forlovet

Jeg har gått i Misjonssalens ungdomsforening helt siden jeg flyttet 
til Oslo for snart fire år siden og har i dag tjeneste både i MUF og 
storforsamlingen. Jeg ser på det som min menighet hvor jeg får en 

trygg og god forkynnelse, i tillegg til å være et viktig fellesskap i en hektisk hverdag der jeg får 
oppbyggelse og blir utrustet for det som møter meg utenfor. Jeg håper flere kan få oppleve dette. 
Jeg har et intenst ønske om at Misjonssalen skal være et ”levende lys” i Oslo der fellesskapet 
brenner for at flere i byen skal bli frelst og lærer Jesus å kjenne som sin frelser. En konsekvens av 
dette bør være at menigheten vokser og at vi tar i mot ikke-kristne på en positiv og inviterende 
måte.

Navn: Målfrid Olimb Haanes
Alder: 54 år
Yrke: Helsesøster i Alna Bydel 
Sivilstand: Gift

Jeg går i Misjonssalen fordi jeg trenger å høre lovsang, ordet om Jesus 
forkynt og ha fellesskap og bønn med andre som elsker Jesus. Min visjon 
for Misjonssalen er at nye skal komme og høre om Jesu frelse for alle 
mennesker.
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Navn: Janne Mjølhus
Alder: 45 år
Yrke: Lærer og studieleder
Sivilstand: Gift

Da vi flyttet til Oslo ble det et valg om vi ønsket å tilhøre Lillokirken eller 
Misjonssalen. Vi synes det uansett var naturlig å velge en NLM-forsamling. 
Misjonssalen ble vinneren og noen av grunnene kan være at der er det et 
godt tilbud til barna våre og oss voksne, det er nærmere bostedet vårt, og 

Navn: Øystein Strømme
Alder: 41 år
Yrke: Familieveileder i barneverntjenesten
Sivilstand: Gift, 3 barn

Jeg går i misjonssalen for å være del av et kristen fellesskap -  del av Guds 
legeme - et misjonsalt fellesskap som ønsker å være med å utbre Guds 
rike, og hvor jeg får næring gjennom de fire B’er til etterfølgelse.

Navn: Ingunn Tommelstad Thoresen 
Alder: 46 år
Yrke: Utdannet spesialsykepleier for barn og har en master i klinisk 
sykepleie
Sivilstand: Gift, 4 barn

Hvorfor går jeg i misjonssalen? NLM er min organisasjon. Jeg har fått gå i 
flere forsamlinger og fått være med å bidra på ulikt vis i NLM i over 25 år. 
8 av disse årene som misjonær i Etiopia. Sommeren 2018 flyttet vi til Oslo 

og til Misjonssalen. Jeg ønsker at Misjonssalen skal være et møtepunkt og et sted hvor relasjoner 
bygges. Her skal mennesker møte Jesus og bli stadig bedre kjent med Han. Her skal mennesker 
møte andre mennesker og få venner og medvandrere.

at Rune og jeg alltid har følt en viss tilknytting til Misjonssalen selv om vi har bodd mye i Øst-Afrika 
og Østfold. Som ungdommer og studenter hadde vi denne menigheten som vår, og nå føler vi nok 
at vi kommer litt tilbake til hjemme vårt. Vi trives godt her og har ikke angret. Visjon: at mennesker 
som kommer til Misjonssalen opplever et fellesskap som ønsker å innlemme flere, og at møtene 
gir inspirasjon til å leve et kristent hverdagsliv.
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Kandidater til valgnemnda

Navn: Natasha Victoria Møstad Galland
Alder: 28 år
Yrke: Leirkonsulent NLM region øst og masterstudent i religionssosiologi 
ved UiO
Sivilstand: Singel

Da jeg flytta til Oslo hadde jeg gått flere år i Salem Bergen og det var 
derfor naturlig å oppsøke Misjonssalen da jeg skulle finne en menighet 
her i byen. Jeg er aktiv i MUF på lørdagene fordi jeg liker møtestilen og 

det har vært godt å være i et fellesskap med jevnaldrende i samme livssituasjon som meg. Jeg har 
også valgt å gå på søndagsmøtene fordi jeg setter pris på det større, mer varierte fellesskapet som 
er der. 
Mine ønsker for Misjonssalen er at vi skal være en menighet som er bevisste på at vi som 
menneskelig fellesskap, og ikke bygget vi opptar, er menigheten. Jeg tror dette påvirker hvordan 
vi forholder oss til Guds ord, hverandre og misjon. Jeg ønsker at Misjonssalen skal være et sted 
som passer for unge og gamle, single, gifte, foreldre og besteforeldre. Jeg ønsker at vi skal være en 
menighet som ser enkeltmennesket og har omsorg for hverandre.

Navn: Endre Hovland
Alder: 25 år
Yrke: Student
Sivilstand: Singel

Jeg går i Misjonssalen fordi jeg trives i felleskapet der. Synes også det er 
digg med litt åndelig påfyll på en ukentlig basis. Jeg håper Misjonsalen 
skal bli en menighet som er kjent for å være varm, kjærlig og mottakende 
og som kan oppleves som et åndelig hjem for deres tilhørere. Videre 

drømmer jeg at Misjonsalen skal bli en plass det skal være lett å ta med seg venner som ikke 
definerer seg selv som kristne.

Navn: Reidun Ege Åsland
Alder: 48 år
Yrke: Autorisert regnskapsfører
Sivilstand: Gift

Misjonssalen er min forsamling. Min visjon for denne byforsamlingen er 
at vi må være åpne og ta imot nye hele tiden. God sentral forkynnelse og 
mye god sang og musikk. God plan for møtene er viktig.
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Navn: Grete Haukelid
Alder: 37 år
Yrke: Markeds- og innsamlingsleder (i NLM)
Sivilstand: Singel

Misjonssalen har vært forsamlinga mi i rundt tre år no. Her opplever 
eg å få god, tydeleg og relevant forkynning. For meg er det viktig å gå i 
ei forsamling med ulike menneske, i ulike livssituasjoner. Det finn eg i 
Misjonssalen, og det opplever eg styrker både fellesskapet og mi eiga tru. 

Fortsatt trur eg det er rom for ein meir variert forsamling med menneske med ulik bakgrunn, og 
eg håper at dette kan vere noko Misjonssalen arbeider med framover.

Navn: Sunniva Fuglestveit
Alder: 23 år
Yrke: Student
Sivilstand: Singel

Jeg ser på Misjonssalen som mitt åndelige hjem. Jeg stiller meg bak deres 
teologi og lære, og jeg går der for å høre forkynnelse, være sammen i ett 
kristent felleskap, og tjene Gud med de gaver han har gitt meg. 
Jeg drømmer om å se en menighet som strekker seg ut av kirkebygget 

og har en sentral rolle i engasjement for Oslo gjennom diakoni, evangelisering og disippelgjøring. 
Jeg drømmer om å se en menighet som er genuint opptatt av å lære Gud å kjenne, ha Jesus 
som Herre, og gå på hans ord, selv når det bryter med normer både i og utenfor menigheten. 
Jeg ønsker å se en menighet som står sammen på tvers av generasjoner, hvor nestekjærlighet, 
overbærenhet og respekt står i sentrum som en konsekvens av at alle de ulike generasjonenes 
mål og bønn er å komme nærmere Gud. Jeg ønsker å se en menighet som vokser og ekspanderer, 
som forandrer liv ved Guds kraft, og som er ett lys (ett tydelig lys) i Oslo. 
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Vedlegg 2: Referat fra årsmøte Misjonssalen Oslo
Referat fra årsmøte for Misjonssalen Oslo 2018 
19.04.2018 
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87 medlemmer med stemmerett ble registrert til stede på årsmøtet. 
Hans Anton Eklund ønsket velkommen, og Erlend Kjærnsrød hadde et åpningsord. 
 

1. Konstituering 
Dirigenter:         Hans Anton Eklund og Erlend Kjærnsrød 
Referenter:         Eli Gjøra og Aslak Ånestad 
Valg av to til å underskrive protokollen: Ørjan Wadseth Sonesen og Gerd Vie 
 
Styrets forslag ble vedtatt. 
 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste ble godkjent uten merknader. 
 

3. Styrets årsmelding 2017 
Styreleder Hans Anton Eklund presenterte årsmeldingen. 
Denne var sendt ut på forhånd, og ble ikke lest i sin helhet, referatet tar inn noen utdrag som ble 
nevnt: 
Misjonssalen er en menighet der Ordet forkynnes og sakramentene forvaltes, vi ønsker å være et 
fullverdig åndelig hjem. 
Styret takker alle medarbeidere som gjør en stor frivillig innsats, avtroppende julemessekomite ble 
særlig nevnt. 
Styret har brukt tid på å diskutere form og innhold på søndagsgudstjenestene, dette presenteres i 
årsmøtet i sak 7. Her blir det lagt frem et forslag til ledd som skal vare med i søndagsgudstjenestene.  
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2,35 årsverk er tilknyttet Misjonssalen, og lønnes av regionen. Det er et prinsipp i NLM at 
fellesskapene ikke selv lønner arbeid med forkynnelse. 
Oddvar Bø er pensjonist og hjelper med økonomien. Eli Gjøra er pensjonist og hjelper til med 
kontorarbeidet. Disse to ble nevnt som viktige for at arbeidet i Misjonssalen kan drives uten større 
kostnader i personalet. 
 
Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. 
 

4. Resultatregnskap 2017 
Oddvar Bø presenterte hovedtall fra regnskapet 2017. 
Overføring til NLM Hovedkassen har økt med 4,9 %. 
Inntekter 
En god økning i fast givertjeneste (ca 170 000 kr) 
En liten nedgang i tilskudd. 
En god vekst i inntekter fra Bakken og utleie av Misjonssalen. 
Utgifter 
Utgiftene viser en nedgang, blant annet fordi det i regnskapet 2016 var store kostnader angående 
større vedlikehold på Bakken, Malmøya. Uten disse utgiftene på Bakken i 2016, er utgiftene omtrent 
på samme nivå i 2017.  
 
Regnskapet for 2017 ble godkjent uten merknader. 
 

5. Valg 
Leder av valgkomiteen, Jostein Haugen, presenterte saksgangen for valgene. Han bemerket at 
benkeforslag skal skrives på seddelen selv om man ikke stemmer på vedkommende. 
Valg av faste medlemmer og varamedlemmer ble foreslått gjort i en omgang, og årsmøte stilte seg 
bak dette.  
 
5.1 Valg av styreleder 
Hans Anton Eklund var eneste kandidat til styreleder. 
Hans Anton Eklund ble valgt til styreleder ved akklamasjon. 
 
5.2 Valg av valgnemnd for årsmøtet i 2019 – 5 medlemmer 
De fem kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 
Bjørnar Østby, Grete Yksnøy Martinsen, Kari Margrethe Solvang, Josefine Gyland og Miriam Dahl 
Husvegg ble valgt som medlemmer av valgnemnd for årsmøtet 2019. 
 
5.3 og 5.4 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
Det ble stilt følgende forslag i forbindelse med valget til styret: 

Gjermund Nordhus ble valgt i 2017 for to år, men trekker seg fra april 2018 pga ny stilling i 
NLM som innebærer personalansvar. Jan Sandvik stiller som kandidat til suppleringsvalg for 
ett år. 

Jan Sandvik ble valgt med akklamasjon. 
 
Videre ble det foretatt skriftlig valg av styret. 
Det skulle velges to kvinner som faste medlemmer, og to kvinnelige varamedlemmer.  
Etter at Jan Sandvik ble valgt inn for ett år i suppleringsvalg, skulle det velges et fast mannlig medlem 
og to mannlige varamedlemmer. 
Styremedlemmer og rekkefølgen på varamedlemmer ble avgjort av de respektive stemmetall.  
På stemmeseddelen skulle en mann og to kvinner stå igjen. 

Vedlegg 2 fortsetter
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Vedlegg 2 fortsetter
Valget fikk følgende utfall: 

Elisabeth Guttormsen       – 33 stemmer – 3 
Jorunn Østefjells       – 51 stemmer – 1 
Lilly Øygarden         – 45 stemmer – 2 
Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll   – 29 stemmer ‐ 4 
Eirik Ramsli Hauge       – 12 stemmer – 3 
Erlend Kjærnsrød       – 39 stemmer – 1 
Martin Holskar        – 28 stemmer – 2 

Antall godkjent stemmer 79 
Antall forkastede stemmer 3 
 
Etter dette består styret for Misjonssalen Oslo av følgende medlemmer: 

Styreleder: 
  Hans Anton Eklund    (valgt 2018 for ett år) 
Styremedlemmer: 
  Anders Våge      (valgt 2017 for to år) 
  Eli Gjøra      (valgt 2017 for to år) 
  Jan Sandvik      (valgt 2018 for ett år)* 
  Erlend Kjærnsrød    (valgt 2018 for to år) 
  Jorunn Østefjells     (valgt 2018 for to år) 

Lilly Øygarden     (valgt 2018 for to år) 
Varamedlemmer valgt 2018 for ett år: 
   Elisabeth Guttormsen   (1.varamedlem kvinner) 
Solveig Elisabeth Gjersvik Tjøsvoll   (2.varamedlem kvinner) 
Martin Holskar       (1.varamedlem menn) 
Eirik Ramsli Hauge       (2. varamedlem menn) 

(* suppleringsvalg for ett år) 
 

6. Endring av lovene for Misjonssalen Oslo 
Styremedlem Anders Våge presenterte de foreslåtte endringene i Misjonssalens lover. 
Det ble lagt frem et forslag om endringer i 2017, der noen av forslagene ble vedtatt, mens enkelte 
punkter skulle utredes videre og legges frem igjen på årsmøtet i 2018.  
Dirigentene gikk gjennom endringsforslaget, og det var mulighet for å kommentere alle 
hovedpunkter. 
Lovendringer krever 2/3 flertall. Språklige og andre justeringer ble vedtatt med tilslutning uten 
merknader. 
Endringene ble vedtatt paragraf for paragraf, som følger: 
Paragraf 3.2 Litt språkvask og noen sammenslåinger av punkter. Vedtatt 
Paragraf 3.3 Språklig endring. Vedtatt 
Paragraf 5. Valg av revisor på årsmøtet strykes. Vedtatt 
Paragraf 5.4 Endringer i forberedelsen og gangen av årsmøtet. Vedtatt 
 
Paragraf 6. Styrets sammensetning 
Til paragraf 6 kom det forslag om å fjerne kjønnskvoteringen og det ble lagt fram forslag om å stryke 
alt om kjønnsbalanse i styret. 
Styrets forslag ble vedtatt med 60 stemmer. Av totalt 87 stemmer gir det 2/3 flertall. 
Resten av punkt 6 ble vedtatt med 2/3 flertall 
 

Etter valget består styret for Misjonssalen Oslo av følgende meldemmer:

2,35 årsverk er tilknyttet Misjonssalen, og lønnes av regionen. Det er et prinsipp i NLM at 
fellesskapene ikke selv lønner arbeid med forkynnelse. 
Oddvar Bø er pensjonist og hjelper med økonomien. Eli Gjøra er pensjonist og hjelper til med 
kontorarbeidet. Disse to ble nevnt som viktige for at arbeidet i Misjonssalen kan drives uten større 
kostnader i personalet. 
 
Årsmeldingen ble godkjent uten merknader. 
 

4. Resultatregnskap 2017 
Oddvar Bø presenterte hovedtall fra regnskapet 2017. 
Overføring til NLM Hovedkassen har økt med 4,9 %. 
Inntekter 
En god økning i fast givertjeneste (ca 170 000 kr) 
En liten nedgang i tilskudd. 
En god vekst i inntekter fra Bakken og utleie av Misjonssalen. 
Utgifter 
Utgiftene viser en nedgang, blant annet fordi det i regnskapet 2016 var store kostnader angående 
større vedlikehold på Bakken, Malmøya. Uten disse utgiftene på Bakken i 2016, er utgiftene omtrent 
på samme nivå i 2017.  
 
Regnskapet for 2017 ble godkjent uten merknader. 
 

5. Valg 
Leder av valgkomiteen, Jostein Haugen, presenterte saksgangen for valgene. Han bemerket at 
benkeforslag skal skrives på seddelen selv om man ikke stemmer på vedkommende. 
Valg av faste medlemmer og varamedlemmer ble foreslått gjort i en omgang, og årsmøte stilte seg 
bak dette.  
 
5.1 Valg av styreleder 
Hans Anton Eklund var eneste kandidat til styreleder. 
Hans Anton Eklund ble valgt til styreleder ved akklamasjon. 
 
5.2 Valg av valgnemnd for årsmøtet i 2019 – 5 medlemmer 
De fem kandidatene ble valgt ved akklamasjon. 
Bjørnar Østby, Grete Yksnøy Martinsen, Kari Margrethe Solvang, Josefine Gyland og Miriam Dahl 
Husvegg ble valgt som medlemmer av valgnemnd for årsmøtet 2019. 
 
5.3 og 5.4 Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 
Det ble stilt følgende forslag i forbindelse med valget til styret: 

Gjermund Nordhus ble valgt i 2017 for to år, men trekker seg fra april 2018 pga ny stilling i 
NLM som innebærer personalansvar. Jan Sandvik stiller som kandidat til suppleringsvalg for 
ett år. 

Jan Sandvik ble valgt med akklamasjon. 
 
Videre ble det foretatt skriftlig valg av styret. 
Det skulle velges to kvinner som faste medlemmer, og to kvinnelige varamedlemmer.  
Etter at Jan Sandvik ble valgt inn for ett år i suppleringsvalg, skulle det velges et fast mannlig medlem 
og to mannlige varamedlemmer. 
Styremedlemmer og rekkefølgen på varamedlemmer ble avgjort av de respektive stemmetall.  
På stemmeseddelen skulle en mann og to kvinner stå igjen. 
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Ny paragraf 7 om endringer i loven (i tråd med NLMs normallover) var foreslått av styret, og ble 
vedtatt med 2/3 flertall. 
 
Alle styrets forslag til endringer ble dermed vedtatt. 
Oppdaterte lover legges ved referatet. 
 

7. Orientering om arbeid med søndagsgudstjenestene 
Hildegunn Haugen orienterte om arbeidet med søndagsgudstjenestene.  
Styret har hatt mange samtaler om dette, og anbefaler at gudstjenestene på søndag skal være 
noenlunde forutsigbare, med en viss frihet for møteleder til å tilpasse etter innholdet. 
Styret har satt opp en liste med ledd som bør være med i gudstjenesten på søndager: 
  Velkomst 
  Lovsang 
  Trosbekjennelse  
  Syndsbekjennelse 
  Tale (med utgangspunkt i søndagens tekst, eller etter avtale) 
  Kollekt og misjonsinformasjon 
  Forbønn  
  Herrens bønn 
  Velsignelsen 
Forslag fra salen: Skriftlesning 
 
Årsmøtet ga sin tilslutning til styrets forslag, med tilføying av skriftlesning. 
 

8. Samtale om arbeidet 
Styret hadde ikke forberedt innledning til samtalen, men det ble gitt mulighet å komme med 
tilbakemeldinger: 
Innlegg: 

‐ Anbefalte folk til å ta ansvar om dette er menigheten din, stille til valg i Misjonssalen. 
‐ Oppfordret til å huske å be for misjonærene som vi sender ut. 
 – Behov for eldre forbedere på lørdagsmøte. Ble understreket, det trengs sårt.  
– Ønske om at Misjonssalen Oslo skal få en ny visjon for arbeidet. En enkel bibelsk visjon som 
vi kan få et eierskap til. Kan hjelpe oss til å stå sammen. 
– Trenger å bygge samhold på tvers av generasjonene. De unge trenger de eldre og de eldre 
trenger de unge. 
– Kan føles fremmed for den unge voksne uten familie å komme på søndagsgudstjeneste. 
Tror at eldre forbedere på lørdagsmøter vil være med å bryte med grensene. 
– Misjonærinnvielse i juni. Vil at vi skal vise at vi er en del av en misjonsbevegelse. 
– Hvordan fungerer kirkekaffen på søndag? Er man redd for å sette seg ned? Blir det bare at 
man snakker med de man kjenner, eller prater man med de som er nye? 
– Minglebord fungerer godt på MUF. Er det mulig å opplyse om at det er mulig å snakke med 
taleren etter møtet? 
– Smågrupper er veldig viktig og bra, setter pris på husfellesskap. Kan vise litt mer levd liv i 
møtene, ikke bare teologi. 
– Flott å lese om tanker omkring en ny visjon. Det er viktig at man blir mer tydelige på at vi 
skal være misjonærer her i Oslo, ikke bare snakke om fremtiden når man muligens skal reise 
ut for å misjonere.  
‐ Fint å bli invitert inn i en misjonsforening som gir en trygghet med at man har mer enn bare 
folk på sin alder å snakke med.  

 

Vedlegg 2 fortsetter
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9. Årsmeldinger og rapporter – ikke til behandling 
 

10.  Orienteringssaker – ikke til behandling 
 
 
Hans Anton Eklund avsluttet årsmøtet med å takke de som går ut av styret; Hildegunn Haugen, Jenny 
Stige, John Martin Næss, samt Ragnhild Marie Salvesen og Marit Skinlo. 
Han takket for tilliten til å bli gjenvalgt, og uttrykte håp om et godt arbeidsår der vi kan vise nåde og 
hensyn til hverandre. 
 
 
 
Protokollen signert av: 
 
 
…………………………………………………………………..    ……………………………………………………………. 
Ørjan Wadseth Sonesen        Gerd Vie 

9. Årsmeldinger og rapporter – ikke til behandling 
 

10.  Orienteringssaker – ikke til behandling 
 
 
Hans Anton Eklund avsluttet årsmøtet med å takke de som går ut av styret; Hildegunn Haugen, Jenny 
Stige, John Martin Næss, samt Ragnhild Marie Salvesen og Marit Skinlo. 
Han takket for tilliten til å bli gjenvalgt, og uttrykte håp om et godt arbeidsår der vi kan vise nåde og 
hensyn til hverandre. 
 
 
 
Protokollen signert av: 
 
 
…………………………………………………………………..    ……………………………………………………………. 
Ørjan Wadseth Sonesen        Gerd Vie 

Vedlegg 2 fortsetter

Ny paragraf 7 om endringer i loven (i tråd med NLMs normallover) var foreslått av styret, og ble 
vedtatt med 2/3 flertall. 
 
Alle styrets forslag til endringer ble dermed vedtatt. 
Oppdaterte lover legges ved referatet. 
 

7. Orientering om arbeid med søndagsgudstjenestene 
Hildegunn Haugen orienterte om arbeidet med søndagsgudstjenestene.  
Styret har hatt mange samtaler om dette, og anbefaler at gudstjenestene på søndag skal være 
noenlunde forutsigbare, med en viss frihet for møteleder til å tilpasse etter innholdet. 
Styret har satt opp en liste med ledd som bør være med i gudstjenesten på søndager: 
  Velkomst 
  Lovsang 
  Trosbekjennelse  
  Syndsbekjennelse 
  Tale (med utgangspunkt i søndagens tekst, eller etter avtale) 
  Kollekt og misjonsinformasjon 
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Årsmøtet ga sin tilslutning til styrets forslag, med tilføying av skriftlesning. 
 

8. Samtale om arbeidet 
Styret hadde ikke forberedt innledning til samtalen, men det ble gitt mulighet å komme med 
tilbakemeldinger: 
Innlegg: 

‐ Anbefalte folk til å ta ansvar om dette er menigheten din, stille til valg i Misjonssalen. 
‐ Oppfordret til å huske å be for misjonærene som vi sender ut. 
 – Behov for eldre forbedere på lørdagsmøte. Ble understreket, det trengs sårt.  
– Ønske om at Misjonssalen Oslo skal få en ny visjon for arbeidet. En enkel bibelsk visjon som 
vi kan få et eierskap til. Kan hjelpe oss til å stå sammen. 
– Trenger å bygge samhold på tvers av generasjonene. De unge trenger de eldre og de eldre 
trenger de unge. 
– Kan føles fremmed for den unge voksne uten familie å komme på søndagsgudstjeneste. 
Tror at eldre forbedere på lørdagsmøter vil være med å bryte med grensene. 
– Misjonærinnvielse i juni. Vil at vi skal vise at vi er en del av en misjonsbevegelse. 
– Hvordan fungerer kirkekaffen på søndag? Er man redd for å sette seg ned? Blir det bare at 
man snakker med de man kjenner, eller prater man med de som er nye? 
– Minglebord fungerer godt på MUF. Er det mulig å opplyse om at det er mulig å snakke med 
taleren etter møtet? 
– Smågrupper er veldig viktig og bra, setter pris på husfellesskap. Kan vise litt mer levd liv i 
møtene, ikke bare teologi. 
– Flott å lese om tanker omkring en ny visjon. Det er viktig at man blir mer tydelige på at vi 
skal være misjonærer her i Oslo, ikke bare snakke om fremtiden når man muligens skal reise 
ut for å misjonere.  
‐ Fint å bli invitert inn i en misjonsforening som gir en trygghet med at man har mer enn bare 
folk på sin alder å snakke med.  
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Vedlegg 3: Lover for Misjonssalen OsloLover for Misjonssalen Oslo 
Utarbeidet og behandlet av styret for Oslo Fellesforening, 9.12.2010.  
Vedtatt på årsmøte 310311/revidert årsmøte 220312/270414/300417/19042018 
Godkjent i NLM region øst, 01.11.2018 
 
 
1.0. Navn 
Menighetens navn er Misjonssalen Oslo. 
 
2.0. Bekjennelse og tilhørighet 
Misjonssalen Oslo står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM og 
NLM ung), og er forpliktet på Bibelen, Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse* og NLMs 
grunnregler. 
* Med dette menes de tre oldkirkelige symboler, Luthers Lille Katekisme og Confessio 
Augustana 
 
3.0. Formål 
3.1. Misjonssalen Oslo har som formål å utbre Guds rike i Norge og på Misjonssambandets 
misjonsfelter, i samsvar med regionens lover og NLMs grunnregler. 
3.2. For å virkeliggjøre dette (3.1) settes det primært fokus på følgende: 
- Regelmessige gudstjenester der Ordet forkynnes rett og sakramentene forvaltes i samsvar   
  med Kristi innstiftelse 
- Informasjon om NLMs misjonsvirksomhet 
- Nådegavebasert tjeneste 
- Givertjeneste 
- Fellesskap og omsorg 
- Styrking av foreninger og grupper 
- Danning av nye foreninger og grupper 
- Trosopplæring, ledertrening og konfirmantopplæring i samarbeid med regionen og NLM  
   nasjonalt 
- Forbønnshandling for borgerlig inngåtte ekteskap 
- Begravelse eller bisettelse 
3.3. Misjonssalen Oslo har et særlig ansvar for foreninger og lag i Stor-Oslo, Asker og Bærum 
og for nysatsning i området.  
 
4.0 Medlemskap 
4.1. Medlemskap i Misjonssalen Oslo kan tegnes av personer som 

a) bekjenner seg til den kristne tro og 
b) vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og bestemmelser som 
kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og lovene for Misjonssalen Oslo 

4.2. Fastsatt medlemskontingent skal betales av medlemmer som har fylt 15 år. Medlemmer 
under 15 år betaler ikke medlemskontingent. 
 
5.0 Årsmøte 
5.1. Årsmøte holdes innen utgangen av april. 
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5.2. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer i Misjonssalen Oslo som har fylt 15 år (se 4.1), 
og har betalt kontingent innen én måned før årsmøtet. 
5.3. Årsmøtesaker 

a) årsmelding og revidert regnskap 
b) valg av 
- styret med varamedlemmer 
- valgnemnd på fem medlemmer for neste årsmøte, etter forslag fra valgnemnda 
c) samtale om arbeidet i året som gikk 
d) drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan for arbeidet framover 

5.4. Medlemmer kan fremme saker for årsmøtet. Saker som skal behandles på årsmøtet, må 
være kunngjort i årsmøtepapirene på forsvarlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. I 
saker som er kunngjort, fatter årsmøtet vedtak med et ordinært flertall.  
Saker som medlemmer fremmer på selve årsmøtet, må ha et ordinært flertall for å bli tatt 
opp til diskusjon og 2/3 flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt. Alle saker og forslag som 
fremmes skal leveres skriftlig. 
 
6.0 Styret 
6.1. Misjonssalen Oslo ledes av et styre på sju medlemmer, inkludert styrets leder. I styret 
skal det være minst tre medlemmer av hvert kjønn. Styrets leder velges direkte av årsmøtet 
for ett år om gangen. Styremedlemmene velges for to år, idet tre velges hvert år. Årsmøtet 
velger tre varamedlemmer. Forsamlingsleder har sete i styret uten stemmerett, men med 
talerett, forslagsrett og rett til å få sin mening ført i protokoll. Styret konstituerer seg selv 
med nestleder, sekretær og evt. andre funksjoner. Styret er beslutningsdyktig når minst fem 
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 
6.2. Styret for Misjonssalen Oslo har ansvar for å lede arbeidet i samsvar med NLMs 
grunnregler og etter de strategier og vedtak som fattes av årsmøte, regionårsmøte, 
generalforsamling og hovedstyre. 
6.3. Styret vedtar budsjett som skal godkjennes av regionstyret før årsskiftet. 
6.4. Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til misjonen, forvaltes og underlegges 
en regnskapsføring som er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av 
hovedstyret. 
6.5. Styret er ansvarlig for at det opprettes tjenestegrupper/komitéer og utarbeides 
instrukser. 
6.6. Styret forbereder årsmøtet og legger fram sakliste, årsmelding, revidert regnskap og 
eventuelt andre saker. Styret presenterer også budsjettet til orientering. 
6.7. Styret samarbeider med regionstyret når regionen skal tilsette arbeidere med fast 
plassering i Misjonssalen Oslo, i samsvar med gjeldende ansettelsesprosedyre i NLM. 
 
7.0 Endring av lovene 
7.1. Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall når forslag er innsendt 
til styret minst tre uker før årsmøtet. Paragrafene 2.0 og 3.1 (bekjennelse og formål) kan ikke  
endres av misjonsforsamlingen med mindre regionstyret, hovedstyret eller 
generalforsamling i NLM åpner for det. 
7.2. Alle justeringer og endringer av lovene skal godkjennes av regionstyret. Endring av 
misjonsforsamlingens lover må ikke komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk 
Misjonssamband. 
       

Vedlegg 3 fortsetter
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Vedlegg 4: Strategi for Misjonssalen Oslo 2016 - 2020

                       

Strategiplan for Misjonssalen, Oslo 

Strategisk plan for Misjonssalen, Oslo 
2016 – 2020  

 
 
 
1.0 Bekjennelse og tilhørighet  

Forsamlingen Misjonssalen Oslo står tilsluttet Region Øst av Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM), er forpliktet på Bibelen – Den hellige skrift, Den evangelisk 
lutherske bekjennelse og NLM sine grunnregler. 

 
 
2.0 Visjon 

Vi ønsker å se mennesker forvandlet ved Guds Ord og født på ny til et liv med Jesus 
Kristus. 

 
 
3.0 Mål for forsamlingen 

Vi ønsker å være et åndelig hjem for alle generasjoner og på tvers av nasjonaliteter.  
Vi ønsker at misjon skal være en naturlig del av vår hverdag, og ønsker å utruste 
hverandre til å leve liv som vitner om Jesus og å oppfordre til engasjement i utadrettet 
misjonsvirksomhet i Oslo og omegn. 
 

 
4.0 For å nå våre mål 

4.1 Forkynnelse 
4.1.1 Vår forkynnelse skal være forpliktet på Bibelen som Guds sanne ord. 

Hele Bibelen slik det står skrevet skal forkynnes. 
4.1.2 Vi vil forkynne omvendelse til frelse, oppbyggelse og tjeneste. 
4.1.3 Vi vil gjennom forkynnelse utfordre hverandre til en bevissthet på vårt 

ansvar som enkeltpersoner i å vinne mennesker for Gud. 
4.1.4 Vi vil forkynne et kall til tjeneste, et økt misjonsengasjement og 

formidle større kjennskap til misjonsarbeidet hjemme og ute. 
4.1.5 Vi vil forkynne et kall til å forvalte nådegaver og evner, økonomiske 

ressurser og krefter, samt ta vare på skaperverket i samsvar med Guds 
ord. 

4.2 Bønn  
4.2.1 Vi ønsker at bønn skal være en viktig del av vårt arbeid. 

4.3 Sakramentforvaltning 
4.3.1 Vi skal forvalte sakramentene dåp og nattverd slik Bibelen lærer oss, og 

etter NLM sine retningslinjer. 

4.4 Opplæring  
4.4.1 Vi vil ha fokus på og forsterke dåpsopplæringen for aldersgruppen  

0 – 18 år. 
4.4.2 Vi vil ha bibelundervisning for voksne i form av forkynnelse, seminarer 

og kurs. 
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4.5 Interkulturelt arbeid 

4.5.1 Vi vil bygge bro mellom mennesker fra ulike kulturer og Misjonssalen. 
4.5.2 Vi vil nå ut til interkulturelle miljøer med evangeliet gjennom ulike 

metoder og aktiviteter til alle generasjoner. 
4.5.3 Vi vil trene og utruste medlemmene til å nå ut til mennesker fra ulike 

kulturer. 

4.6 Diakoni  
4.5.1 Vi vil at mennesker i alle aldersgrupper skal trives og føle seg hjemme i 

Misjonssalen, bli sett og hørt. 
4.5.2 Vi vil ivareta de eldre og syke hos oss gjennom besøkstjeneste, forbønn, 

nattverd i hjemmet og salving av syke. 
4.5.3 Vi vil tilby personlig samtale og forbønn under gudstjenester og ellers. 
4.5.4 Vi vil samarbeide med Sagene Frivilligsentral 

4.7  Forvaltning  
4.7.1 Vi vil forvalte innsamlede midler med nøyaktighet og troskap, og i 

overenstemmelse med NLMs retningslinjer. 
4.7.2 Styrets forvaltning av økonomi, lokaler og utstyr skal være transparent 

og troverdig. 
4.7.3 Vi vil forvalte frivillighet og menneskelige ressurser med omtanke og 

takknemlighet. 

4.8 Sang og musikk  

4.8.1 Sang og musikk skal være en viktig del i våre gudstjenester/møter, 
derfor skal vi tilstrebe at tekstene og musikken understøtter 
forkynnelsen. 

4.8.2 Vi vil at lovsangen skal styrkes hos alle generasjoner i forsamlingen til 
oppbyggelse og glede. Derfor vil vi styrke og utruste sang- og 
musikkteamene til denne tjenesten. 

4.9 Fellesskap 
Vi tror at de små fellesskapene er en viktig faktor for å nå ut med evangeliet, at 
mennesker lærer Gud å kjenne og blir bevart i troen. 
4.9.1 Vi ønsker at alle aldersgrupper skal ha et tilbud om å delta i mindre 

fellesskap. Vi vil legge til rette for og opprette nye fellesskap der det er 
behov, og vil oppmuntre den enkelte til å delta i slike. 

4.9.2 Vi vil være en ressurs for alle fellesskap innen NLM i vårt 
ansvarsområde, etter det behov de forskjellige måtte ha. 

4.9.3 Vi ønsker å være en ressurs for misjonsarbeidet i Groruddalen 
 
 

Vedlegg 4 fortsetter
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4.10    Struktur  

4.10.1  Vi er én forsamling ved at Misjonssalen Oslo og Misjonssalens 
ungdomsforening MUF har blitt en enhet, og vil at båndene mellom 
generasjoner skal styrkes. 

4.10.2 Vi vil støtte og oppmuntre de aktiviteter vi i dag har, samt støtte opp om 
nye initiativ innenfor forsamlingens satsningsområde. 

 
4.11 Lokaler  

4.11.1 Våre lokaler skal være utformet slik at de er tjenlige for vår virksomhet. 
 

4.12 Samarbeid  
4.12.1 Vi vil utvikle og styrke samarbeidet med Den Iranske Evangelisk 

Lutherske kirke som har sin virksomhet i Misjonssalen. 
4.12.2 Vi vil videreutvikle samarbeidet med Region Øst, Fjellhaug 

Utdanningssenter, andre innen NLM og organisasjoner som står på 
samme bibelske grunn som oss. 

Vedlegg 4 fortsetter


