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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET MISJONSSAMBANDET ØST 

Protokoll fra møte 18. oktober 2022 
 
Til stede:     
Synne Malene Brække (2021-2023) 
Silje Cathrine Heier (2022–2024) 
Torbjørg Strangstad (2022–2024)  
Maren Gjelstad Fauskanger (2022–2023) 
Martin Omland Aasrum, 1. varamedlem (2022–2023) 
Jarle Isene, 3. varamedlem (2022–2023) 
 
Fra administrasjonen:  
Anna Lindbak Hørte (konstituert ungleder Misjonssambandet øst) 
 
Forfall:  
Robert Mikalsen, 2 varamedlem (2022–2023) 
Jonatan Wallace Faraasen (2022–2024) 
 
Sted: Møterom A, Sinsenveien 25  
Tid: 18. oktober 2022 kl 1800-2100 
Ord for dagen og bønn: Torbjørg Strangstad delte fra Nehemja 3,20, om å arbeide med iver i den 
tjenesten vi har.  
 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og vedtak: 

Sak 23/22 
 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 24/22 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 31.08.2022 
Vedlegg 2 – utfyllende referat fra BUR-møte 31.08.2022 
 
Vedtak:  
Protokoll og referat fra BUR-møtet 31.08.22 godkjennes. 

Sak 25/22 Ringerunde til alle barne- og ungdomslag   
 
BUR-medlemmene forbereder seg på en kort oppsummering av samtalene 
med kontaktpersonene. Presiser gjerne hva som krever oppfølging (for 
eksempel ønske om besøk eller annen støtte). Send også denne 
oppsummeringen til konstituert ungleder.  
 
Momenter fra samtalen:  

- Har gått greit i oppstarten for de fleste.  
- Noen feil kontaktpersoner.  
- Utfordring: hvordan samle inn kollekt for barn når de ikke har 

kontanter.  
- Forslag: «Fellesskapet» for lag i Østfold for ungdommer.  
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Vedtak:  
BUR har gjennomført en ringerunde til alle lokale barne- og ungdomslag i 
regionen, og ber administrasjnen følge opp i tråd med samtalen.   
 

Sak 26/21 Oppfølging om leirarbeidet (fra fellesmøtet mellom RS og BUR 24.03.22) 
 
Det er et ønske fra BUR å fortsette samtalen om leirarbeidet, og hvordan det 
kan styrkes i regionen, samt hvordan frivillige ledere kan bli ivaretatt.  
 
Momenter fra samtalen:  

- Ønske om forutsigbarhet: Reklamere for leirer – ha brosjyrer med 
kontaktinfo til hvem man skal melde seg på til, ost@nlm.no. Må 
informere om leir i menigheten.  

- Forslag: Plakater, bilder og film på bedehuset.   
- Forslag: Lederbank med oversikt over deltakere som har fullført 

Ung:Disippel.  
- Forslag: FB-gruppe til hvert leirsted hvor man kan reklamere for og 

informere om leirer.  
 
Vedlegg 3 – Presentasjon av Misjonssambandet øst 
Vedlegg 4 – Ansatte i regionen 
Vedlegg 7 – samtalegrunnlag om leir for BUR og RS 
 
Vedtak: 
BUR samtalte om tematikken og ber administrasjonen ta med seg 
innspillene til videre arbeid.  

Sak 27/22 UngTro i Misjonssambandet øst 
 
Vi skal ha et fellesmøte med de andre «BUR»-ene i landet hvor UngTro er på 
agendaen. Hvordan skal vi jobbe i Misjonssambandet øst for å få dette ut i 
livet?  
 
Det ble opprettet en ressursgruppe for UngTro i regionen 18.08.21 som Silje 
Cathrine heier og Anna Lindbak Hørte er med i. Velge en person til, som kan 
være med i denne ressursgruppa. Ansvarsområdene til ressursgruppa er:  

- Være en «sparrepartner» og ressurs for admin i Misjonssambandet 
øst  

- Bidra for å konkretisere arbeidet med handlingsplanen 
- Utfordre folk til å starte UngTro-prosjekter 

 
Momenter fra samtalen:  

- Få med noen i ressursgruppa som har vært med på UngTro eller 
lignende arbeid.  

 
Vedlegg 5 – agenda for fellesmøte med de andre BURene 
Vedlegg 6 – handlingsplan UngTro (sist oppdatert 2021) 
 
Vedtak: 
BUR samtalte om UngTro, og velger å utsette valg av NN til ressursgruppa 
til neste møte.  

Sak 28/22 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
Diverse orienteringer  

- Utarbeidelse av handlingsplan (ut ifra strategien) i 
Misjonssambandet øst 

mailto:ost@nlm.no
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- Møter med andre kristne B/U-organisasjoner i Tunsberg og Borg 
bispedømmene 

- Økonomirapport  
- Storsamling for ungdomslag i Oslo-området 
- Fjellhaugteamet 
- Praksis for elever på Fjellhaug BSK i Misjonssambandet øst 
- NÅF 

 
Orienteringer om personalfronten: 

- Kristoffer Husebråten er ansatt som ungdomsarbeider på Stikle (15 
% midlertidig)  

- Festivalsjef 20 % er utlyst 
- Leirutvikler på Solbukta i 20 % er utlyst 
- Leder Ung:Disippel i 20 % er utlyst 
- Ungdomsarbeider på Gimle og Aremark skal utlyses 
- Permisjoner 
- Misjonssalen 

 
Vedtak: 
BUR takker for orienteringene. 

Sak 29/22 Forslag møteplan for våren 
Felles BUR-møte om ungTro 24. november på teams kl 20-2115 
Fellesmøte RS og BUR 8. desember kl 1730 
Tirsdag 17. januar 
Tirsdag 28. feb 
Tirsdag 18. april 
Årsmøte 12.-13. mai 
 
BUR vedtok følgende møteplan:  
Felles BUR-møte om ungTro 24. november på teams kl 20-2115 
Fellesmøte RS og BUR 8. desember kl 1730 på HK 
Tirsdag 17. januar 
Tirsdag 28. feb 
Tirsdag 18. april 
Årsmøte 12.-13. mai 
 

Sak 23/22 Eventueltsaker? 

  

  
  

 
 
For Barne- og ungdomsrådet i Misjonssambandet øst 
 
 Sign.   
 
Anna Lindbak Hørte 
Konstituert ungleder Misjonssambandet øst 


