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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET MISJONSSAMBANDET ØST 

Protokoll til møte 31. august 2022 
 
Til stede:     
Synne Malene Brække 
Silje Cathrine Heier 
Torbjørg Strangstad 
Maren Gjelstad Fauskanger 
Martin Omland Aasrum 
Robert Mikalsen 
Jarle Isene 
 
Fra administrasjonen:  
Anna Lindbak Hørte 
 
Forfall:  
Jonatan Wallace Faraasen 
Gjermund Nordhus  
 
 
Sted: Møterom A, Sinsenveien 25  
Tid: 31. august 2022 kl 1800-2100 
Ord for dagen og bønn: Synne Malene Brække leste fra Sal 32,8. Og oppmuntret med at Gud gir råd 
til både oss som BUR og til lederne. 
Referent: Anna Lindbak Hørte (konstituert ungleder Misjonssambandet øst) 
 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og vedtak: 

Sak 15/22 
 
 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 
Noen saker til eventuelt? 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 16/22 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 20.04.2022 
Vedlegg 2 – utfyllende referat fra BUR-møte 20.04.2022 
 
Vedtak:  
Protokoll og referat fra BUR-møtet 20.04.22 godkjennes. 

Sak 17/22 BURs mandat og konstituering 
 
Hva vil det si å være med i barne- og ungdomsrådet? 
 
Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt år sammen med dere. Misjonssambandet 
øst er inne i en spennende fase hvor vi tar veivalg for hvor man skal satse de 
neste årene. BUR er her et viktig organ for å gjøre gode og kvalifiserte 
prioriteringer. 
 
Lede barne- og ungdomsarbeidet: 
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Misjonssambandet øst er en stor og variert region, med mange brennende 
frivillige og ansatte. Noen steder blomstrer arbeidet, mens andre steder går 
det trådt. BUR har fått regionårsmøtets tillit til å lede regionens barne- og 
ungdomsarbeid mellom årsmøtene. Det er et stort ansvar, og samtidig et 
stort privilegium. Vi håper dere vil ta ansvar, melde inn saker dere brenner 
for og ta en aktiv del i barne- og ungdomsarbeidet. Det er derfor en fordel at 
dere har tilknytning eller nær kjennskap til noe av det lokale arbeidet til 
Misjonssambandet. Om dere ikke står i det pr nå, så har dere kanskje noe 
kontakt med noen aktive ledere fra tidligere som dere kan pleie kontakten 
med. Det er viktig at BUR har kontakt med grasrota. 
 
Regionadministrasjonen: 
Anna Lindbak Hørte er konstituert ungleder i regionen, og er daglig leder for 
barne- og ungdomsarbeidet, i Gjermund Nordhus sin permisjon. Anna prøver 
å iverksette vedtakene som BUR gjør, og gi BUR støtte, råd og 
beslutningsgrunnlag for at BUR kan gjøre sin jobb best mulig. 
 
Vedlegg 3 - Regionens lover som beskriver BUR sitt mandat (pkt. 8). 
 
BUR bestemmer selv om kun 1. vara eller alle varamedlemmer kalles inn til 
alle møter eller ikke. 
 
 
Vedtak:  
BUR samtalte om BURs rolle i regionen og valgte Silje Cathrine Heier som 
leder og Synne Malene Brække som nestleder for kommende periode. BUR 
vedtok at 3 varamedlemmer kalles inn til BUR-møtene. 
 

Sak 18/21 Ny strategi vedtatt på GF 2022 
 
På GF ble ny strategi vedtatt. Denne er felles for både Misjonssambandet og 
Misjonssambandet ung. Nå blir regionens jobb å arbeide med hvordan 
denne skal implementeres både regionalt og lokalt. Det vil komme en 
generell mal for iverksetting fra Misjonssambandet Norge.  
 
Tenk gjerne gjennom hva dere tror er viktige fokusområder for barne- og 
ungdomsarbeidet i Misjonssambandet øst. Hva skal vi fokusere på og 
hvorfor?  
 
Vedlegg 4 – Strategi 
 
Momenter fra samtalen og om hvordan strategien kan implementeres:  

- Alle delmålene under «evangeliet til neste generasjon» er veldig 
relevant.  

- Utruste foreldre.  
- Ledere på leir. 
- Sosiale medier.  
- Oppstart av utadrettet arbeid.  

 
Vedtak: 
BUR samtalte om arbeidet og hvordan strategien kan implementeres i 
regionen med spesielt søkelys på barne- og ungdomsarbeidet.   

Sak 19/22 Ringerunde til alle barne- og ungdomslag (BU-lag) 
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Hver vår og høst ringer BUR rundt til alle BU-lag i regionen. Lagene fordeles 
på BUR-medlemmene som skriver korte notater fra ringerunden. Dette har 
minst tre formål:  

- Lagslederne føler seg sett og hørt.  
- BUR får innblikk i lokalt arbeid og hvor skoen trykker.  
- BUR kan på bakgrunn av dette iverksette tiltak for å styrke lokale lag. 

 
Vedlegg 5 – Manus (utkast) 
 
Vedtak: 
BUR skal gjennomføre ringerunde innen 19. okt 2022. Konstituert ungleder 
sender BUR en oversikt over hvem som skal ringe hvilke lag, samt manus.  
   

Sak 20/22 Oppfølging fra fellesmøte mellom RS og BUR 24.03.33  
Fra årsmøtet 2021 har det blit løftet frem at Misjonssambandet øst heller 
ønsker å gjennomføre færre, men fullere leirer for å sikre god kvalitet og god 
lederdekning. Vedlegget er fra fellesmøtet 24.03 for å danne et felles 
grunnlag.  
 
Vedlegg 8 – 24.03.33 samtalegrunnlag om leir (…) 
 
Hvilke tiltak kan regionen gjøre for å ta vare på frivillige ledere på leir og for 
å styrke kontinuiteten i ledere på leir?  
 
Momenter fra samtalen:  

- Finnes det et sted man kan melde seg som leder? Det må være lett å 
melde seg for eksempel på nettsiden.  

- Bruke menighetene. Kanskje ha kontaktpersoner i menighetene som 
informerer om leirer og som tar ansvar for en leir i året.  

- Ha et team som kan reise rundt på turne og inspirere til deltakelse 
som leder. Med mulighet for å melde seg på der og da.  

- Få tak i ledere som allikevel skal/ønsker. For eksempel foreldre som 
vil bruke tid med sine små barn. (Mamma/pappa-leir) 

- Bruke ungdommer som inspirerende ledere og forbilder. Også kan 
noen eldre voksne/foreldre gjøre de «tunge» oppgavene som bare 
må gjøres.   

- Liste over leirer slik at man kan planlegge.  
- Bruke Instagram for å reklamere for leirer.  

 
Vedtak:  
BUR samtalte om tematikken og ber om at dette tas opp i neste møte.  

Sak 21/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
Diverse orienteringer  

- Ønske om fellesmøte med alle de andre BUR i landet om Ung:Tro 
- Leirer sommeren 2022 
- UL 2022 - https://www.nlm.no/aktuelt/utsyn/2022/06/ikke-bare-

goy/  
- GF 2022 
- Ung:Disippel 22/23 
- Ny utgave av Led Vel 
- Frontline 27.-30. oktober i Misjonssalen, «Missio Dei» 
- Ressursen «Veiledning til trosopplæring» - vedlegg 6 
- Fjellhaugteamet reiserute – vedlegg 7   
- Status Ung:Tro 

https://www.nlm.no/aktuelt/utsyn/2022/06/ikke-bare-goy/
https://www.nlm.no/aktuelt/utsyn/2022/06/ikke-bare-goy/
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- Utredningsgruppe for leirer på Solbukta  
- Praksis fra BSK Fjellhaug 

 
Orienteringer om personalfronten: 

- Sebastian Hauan er ansatt som trinnleder i Ung:Disippel (15 %) 
- André Hoelgaard er ansatt som trinnleder i Ung:Disippel (15 %) 
- Julie Blaker Bekkvik sluttet som festivalsjef 31.07.22 
- Odd Arild Røen sluttet som ungdomsarbeider på Stikle 31.07.22 
- Anna Lindbak Hørte er konstituert ungleder frem til 12. mai 2023 
- Sonja Leirvik 60 % stilling, leir- og lagsarbeider Solåsen fom 01.09 
- Ungdomsarbeiderstillingen på Stikle er utlyst og besatt midlertidig: 

Kristoffer Husebråten 15 %, 01.09 – 31.12.22 
- 25 % stilling er utlyst på Solbukta 
- Ungdomsarbeider på Lillehammer inntil 40 % er utlyst 

 
Vedtak: 
BUR takker for orienteringene. 

Sak 22/22 Forslag møteplan  
 
Onsdag 19.10.22 
Torsdag 24.11 kl 20-2115 fellesmøte om UngTro med de andre «BUR-
ene» i landet. På Teams.  
Torsdag 08.12.22 fellesmøte RS og BUR.  
 
Vedtak:  
BUR vedtok følgende møteplan:  
Tirsdag 18.10.22 kl 18-21 på HK.  
Torsdag 24.11 kl 20-2115 fellesmøte om UngTro med de andre «BUR-
ene» i landet. På Teams.  
Torsdag 08.12.22 kl 1730. Fellesmøte mellom RS og BUR på HK.  
 

Sak 23/22 Eventueltsaker? 

  

  
  

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


