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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET MISJONSSAMBANDET ØST 

Protokoll fra møte 9. des 2021 
 
Faste medlemmer:   
Synne Malene Brække  
Benjamin Espeland  
David Fauske  
Martin Omland Aasrum  
Silje Cathrine Heier  
Ragnhild Mangelrød  
 
 
Møter fast fra administrasjonen:  
Anna Lindbak Hørte (konsituert ungleder Misjonssambandet øst) 
 
Forfall:  
Gjermund Nordhus (Ung-leder Misjonssambandet øst) 
Maren Gjelstad Fauskanger  
 
 
Sted: Teams  
Tid: 9. des 2021 kl 1800-2045 
Ord for dagen og bønn: Anna delte fra Jeremia 18,1-10. Om at Gud former oss akkurat som 
pottemakeren former leiren. Bønn om at Gud må forme oss og Misjonssambandet øst slik han ser 
det er best.  
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: 

Sak 36/21 
 
 
 
 

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

Sak 37/21 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 20.10.2021 
Vedlegg 2 – utfyllende referat fra BUR-møte 20.10.2021 
 
Vedtak:  
Protokoll og referat fra BUR-møtet 20.10.2021 godkjennes. 

Sak 38/21 BURs medlemmer 
 
Katrine Thoresen har trukket seg som fast medlem i BUR på grunn av bosted. 
LMØ (ledermøtet i Misjonssambandet øst) anbefaler at 1. vara, Martin 
Omland Aasrum går inn på fast plass frem til årsmøtet i Misjonssambandet 
øst 2022.  
 
Vedtak:  
Martin Omland Aasrum går inn på fast plass i BUR, frem til årsmøtet i 2022.  

Sak 39/21 Oppsummering fra ringerunde til alle barne- og ungdomslag (BU-lag) 
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Alle deler litt om status i de lokale lagene som er kontaktet, og om det er 
spesifikke ting som er utfordrende/ som etterspørres. 
 
Vedtak: 
BUR har gjennomført en ringerunde til alle lokale barne- og ungdomslag i 
regionen, og ber administrasjonen følge opp i tråd med samtalen.   
   

Sak 40/21 GF 2022 
 
GF arrangeres 5. – 10. juli 2022. Det er et stort og viktig arrangement. 
Misjonssambandet øst og Misjonssambandet nordvest er vertsregioner, som 
innebærer et spesielt ansvar for rekruttering av frivillige.  
 
Hvordan kan vi rekruttere frivillige på en effektiv og konstruktiv måte? 
Hvordan engasjere B/U-lag, fellesskap og unge?  
 
Momenter fra samtalen:  

- Viktig å fronte kompensasjonene man får om man er med som 
frivillig.  

- Se på erfaringer fra for 6 år siden da UL og GF ble arrangert med tett 
mellomrom og i samme område.  

- GF og UL bør samkjøre rekruttering av frivillige, slik at ikke alle blir 
spurt om begge deler.  

- Ønsker å få oppdateringer på videre BUR-møter om hvordan det går 
med rekrutteringen.  

- Kontakte bibelskoler og studentforeninger i Norge (for eksempel 
Salem i Bergen, Trondheim, Misjonssalen) for å få folk til å dra som 
en gjeng.  

- Sende info til styrene i menigheter/ forsamlingshus. Kanskje de på 
B/U-lag heller vil bidra på UL.  

- Kanskje admin/ regionen bør bruke noen ressurser til å reise rundt 
for å rekruttere folk og gjør folk gira på GF.  

- «Studentpakka» virker bra. Mange unge reiser som ledere.  
 
 
Vedtak: 
BUR samtalte om GF, og ber admin ta med seg innspillene i arbeidet frem 
mot GF, og ber om oppdateringer fra admin på BUR-møter frem til GF.  

Sak 41/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
Diverse orienteringer:  

- Leirer på Veslestølen, Solbukta og Solåsen i høst (vel gjennomførte 
leirer, men ledermangel er en stor utfordring).  

- Årsmøte Misjonssambandet øst, sannsynligvis 21. mai eller 11. juni 
2022 i Hamar 

- UL 22.-26. juni, med The Send 25. Juni 
 
 
Orienteringer om personalfronten: 

- Vikariat som administrasjonskonsulent i 50 – 100% er utlyst 
- Vikariat som Barne-, tweens- og ungdomsarbeider inntil 40% i 

Misjonssalen er utlyst  
- Vikariat som Menighetsutvikler 25% i Follokirken 

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

Sak 42/21 Møteplan  
 
Onsdag 2. mars 2022 
Onsdag 20. april 2022 
 
Vedtak:  
BUR vedtok følgende møteplan: Onsdag 2. mars 2022 og  
onsdag 27. april 2022. BUR vil bli innkalt til et fellesmøte med 
regionsstyret etter jul.  
 
 

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


