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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET MISJONSSAMBANDET ØST 

Protokoll fra møte 2. mars 2022 
 
Til stede:    
Synne Malene Brække,   
Maren Gjelstad Fauskanger  
Martin Omland Aasrum  
Silje Cathrine Heier  
Ragnhild Mangelrød  
 
Fra admin: 
Anna Lindbak Hørte (konsituert ungleder Misjonssambandet øst) 
 
Forfall:  
Gjermund Nordhus (Ungleder Misjonssambandet øst) 
David Fauske 
Benjamin Espeland 
 
 
Sted: Møterom A, hovedetasjen Hovedkontoret. Sinsenveien 25  
Tid: 2. mars 2022 kl 1800-2045 
Ord for dagen og bønn: Silje Cathrine Heier delte om «Vår far», og hvor trygt det er at vi kan be om at 
Guds vilje skal skje.  

 
 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: 

Sak 1/22 
 
 
 
 

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

Sak 2/22 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 09.12.21 
Vedlegg 2 – utfyllende referat fra BUR-møte 09.12.21 
 
Vedtak:  
Protokoll og referat fra BUR-møtet 09.12.21 godkjennes. 

Sak 3/22 Oppsummering fra ringerunde til alle barne- og ungdomslag (BU-lag) 
 
Vedlegg 3 – Fra ringerunde og årsmelding 
 
Den generelle trenden er at en del har fått startet opp igjen etter 
pandemien, men mange har utfordringer med å finne nok ledere. Noen har 
sett særlig positiv tendens med enda flere deltakere enn før pandemien, for 
andre er situasjonen motsatt.  
 
Momenter fra samtalen:  

- Folk som har fått besøk har vært fornøyd.  
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- Viktig at lagene dekker de behovene som er i området. Målet er at 
barn og unge skal bli kjent med Jesus. Naturlig at lag startes opp og 
legges ned etter behov. Trenger ikke aktivitetene for aktivitetenes 
skyld.   

- Til neste ringerunde: gi info om et nummer/ mail kontaktpersoner 
kan kontakte.  

 
Vedtak:  
BUR har gjennomført en ringerunde til alle lokale barne- og ungdomslag i 
regionen, og ber administrasjonen følge opp i tråd med samtalen.  

Sak 4/22 GF og status rekruttering 
 
BUR ønsker oppdatering på hvordan det går med rekrutteringen til GF. Se 
vedleggene for hvordan vi jobber. Les vedlegg 4 først.  
 
Vedlegg 4 –  Notat til BUR-møte 
Vedlegg 5 – GF- rekruttering – prosessen framover 
Vedlegg 6 – Informasjon for å rekruttere 
Vedlegg 7 – Rekruttering i forsamlinger  
 
Hvordan kan man engasjere enda flere til å bli gira på GF? 
Hvem kan du få med deg? 
 
Momenter fra samtalen:  

- Ledere: Let gjerne blant de som allerede skal på GF.  
- Småbarnsfamilier: spør gjerne småbarnsforeldre om å være ledere 

på småbarnsopplegg. Få med nok ledere slik at det ikke tar for mye 
tid.  

- SoMe – send ut videoer til lag og fellesskap.  
 
Vedtak: 
BUR samtalte om GF, og ber admin ta med seg innspillene i videre arbeid 
med rekruttering frem mot GF.  
   

Sak 5/22 Årsmelding BUR 2021 
 
Til regionårsmøtet skal BUR fremlegge en årsmelding med hva som skjedde i 
B/U-arbeidet i regionen. Se forslag til årsmeldig. Kom gjerne med innspill til 
Utblikk for videre arbeid, det punktet er ikke skrevet. 
 
Vedlegg 8 – Utkast årsmelding BUR  
 
Momenter fra samtalen:  

- Utblikk for videre arbeid: videreutvikle Ung:Disippel og være bevisst 
på å få med ledere som fullfører Ung:Leder som ledere.  

- Mange savner ledere. Derfor vil BUR løfte frem at samarbeid på 
tvers av lag i samme område kan være en ressurs. Når man har 
besøk fra noen andre.  

- UngTro satser vi på.  
 
Vedtak:  
BUR takker for utkastet til årsmeldingen, og ber administrasjonen ta med 
seg innspillene i videre arbeid.  

Sak 6/22 Leirorganisering 
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Status nå: leirledere blir i stor grad rekruttert av andre frivillige i leirgrupper 
knyttet til leirstedene.  
Utfordring: å finne frivillige til å være ledere på leir, og til å sitte i leirgrupper.  
Mulighet: regionen vår er stor og det er mange mennesker å ta av. Hvordan 
kan vi få flere til å ønske å være leder på leir? Bør vi organisere oss 
annerledes? Hvordan i så fall? 
 
Momenter fra samtalen:  

- Gi folk en grunn til å komme. Det må være i foreldrenes interesse å 
være med som leder. 

- Bruke menighetene for å få med og si ifra om når det er leir. 
- Overkommelig jobb: Viktig at det ikke er for mye jobb å være leder.  

 
Forslag til vedtak:  
BUR samtalte om tematikken, og ber administrasjonen ta med seg 
innspillene i videre arbeid, ønsker å fortsette samtalen i neste møte.  

Sak 7/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
Diverse orienteringer:  

- Årsmøte Misjonssambandet øst, 11. juni 2022 på brukshuset i 
Hamar 

- UL 22.-26. juni, med The Send 25. Juni 
- UngTro – har stått stille, men er mer bevisst på å rekruttere folk  
- Familiens påskekalender 
- Ønsker tettere samarbeid med Misjonssambandet øst og Fjellhaug 
- Oppstart av nye lag 
- Fellesmøte RS og BUR 24.03 
- Neste BUR-møte 20.04.22 

 
 
Orienteringer om personalfronten: 

- Fire nye midlertidige ansettelser fra 1.1.22 (Björn Këro – Drammen, 
Johannes Aarseth – Follokirken, Marianne Sjaastad – Misjonssalen 
Oslo, Håvard Jøssang – adminkonsulent) 

- Tom Teien er ansatt som ny regionleder fra august 2022 
- Anna Lindbak Hørte er konstituert ungleder frem til 19.04.22, med 

mulighet for forlengelse 
 
Vedtak: 
BUR takker for orienteringene og ber administrasjonen følge opp 
momenter fra samtalen.  

 
 


