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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET NLM UNG REGION ØST 

Protokoll fra møte 20. januar 2021 
 
Til stede   
Synne Malene Brække 
David Fauske  
Håkon Rydland  
Benjamin Espeland 
Silje Cathrine Heier, 1. vara  
Ragnhild Mangelrød, 2. vara  
Martin Omland Aasrum, 3. vara 
 
Ikke til stede:  
Maren Gjelstad Fauskanger 
 
Administrasjonen:  
Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst) 
Anna Lindbak Hørte (utviklingsleder NLM ung region øst) 
 
Sted: Teams 
Tid: 20. januar 2021 kl 1800-1945 
Ord for dagen og bønn: Synne Malene Brække 
 

 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: Ansvar: 

Sak 01/21 
 
 
 
 

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

 
 

Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte 18.11.2020  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 18.11.2020 
Vedlegg  2– utfyllende referat fra 18.11.2020 
 
Vedtak:  
Protokoll fra BUR-møtet 18.11.2020 godkjennes. 

 
 

Sak 03/21 Konstituering av nestleder 
Viser til utfyllende referat fra forrige BUR-møte.  
 
Vedtak:  
BUR konstituerte seg med Ragnhild Mangelrød som nestleder.  

 
 

Sak 04/21 Tiltak lagsarbeidet  
 
Hans Kristian Skaar var gjest og hadde et kort foredrag om «Ungdomsarbeid 
i endring» før behandlingen av denne saken startet.  
 
Viser til vedtak sak 24/20: 

Anna Lindbak 
Hørte 
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BUR samtalte om lagsarbeidet og ber administrasjonen til neste møte å 
fremlegge en ny lagsrapport for 2020 som identifiserer utfordringer, 
muligheter og trender samt forslag til konkrete tiltak for styrking av 
lagsarbeidet. BUR ber admin om å utarbeide forslag til handlingsplan for 
Ung:Tro-prosjekter (med mentoroppfølging) i 2021 til neste møte. 
 
Oppsummering og oppfølging fra BUR-ringerunde før jul 
 
Anna ga en oppsummering.  

- Lag etterspør hovedsakelig flere ledere og flere folk til å ha andakt  
- Korona: har ført til redusert aktivitet. En del har hatt kontakt med 

sine medlemmer gjennom for eksempel digitalt opplegg eller sendt 
en hilsen i posten/mail 

- Spesiell oppfølging av de lagene som har stilt spørsmål og uttrykt at 
de ønsker besøk 

 
Momenter fra samtalen:  

- Fjellhaugteamet er en del av Teft Norge, og skal reise til VGS 
internatskoler og lokale lag.  

- Bra med liv i FB-gruppa «Barne- og ungdomsledere i region øst». 
- Strategisk bosetning:  

o Veien videre er å markedsføre ved å løfte opp et behov og gi 
en utfordring til folk, knytte kontakter. Ung:Tro og 
ressursgruppe for fellesskapsutvikling er sentralt. 

o Viktig med oppfølging. Skal det legges en konkret plan for 
oppfølgingen av de som flytter? 

- Forslag:  
o Samarbeid mellom lag i samme område.  
o I små stillinger er det en fordel om den ansatte bor i 

området, for å bygge gode relasjoner. 
o Undersøkelse for å finne ut hva de lagene trenger? 

 
Vedlegg 3: Notat om lagsutvikling 
Vedlegg 4: BUR ringerunde jul 20, oppsummering  
  
Vedtak:  
BUR takker for forslag til tiltak, og ber administrasjonen jobbe videre med 
gjennomføringen i tråd med innspillene fra samtalen. Med spesielt fokus på 
oppfølgingen av lag (særlig nye og strategisk bosetning), og forsøke å finne 
ut hva lagene trenger/ønsker (muligens ved hjelp av en enkel undersøkelse).  
   

Sak 05/21 Handlingsplan Ung:Tro-prosjekt 2021 
 
Vedlegg 5: Handlingsplan Ung:Tro-prosjekt region øst  
 
Momenter fra samtalen:  

- Mye bra i handlingsplanen.  
- Største utfordringen er å få folk til å flytte (ikke mange er villige).  
- Starte rekruttering tidligere enn i april (etter vedtaket), siden folk 

tenker på hvor de skal flytte nå.  
- Menighetene: kan være støttegruppe for de som flytter til området. 

Bør det være noen krav til menighetene som tar imot folk? Bør det 
foreslås et par menigheter som det særlig er fokus på (for å gjøre det 
lettere for folk å flytte)? 

 

Anna Lindbak 
Hørte 
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Vedtak:  
BUR vedtar handlingsplanen for Ung:Tro-prosjektet 2021, og ber 
administrasjonen ta med seg innspillene i videre arbeid. Spesielt 
tidsperspektivet om å starte rekrutteringen tidlig og utforme kriterier for 
menigheter som tar imot folk som vil starte Ung:Tro-prosjekter.  
 

Sak 06/21 Ønsker innsendt fra Silje Cathrine Heier 
 
• Vise de lokale menighetene og bedehusene at vi er engasjerte i arbeidet 
deres, komme på besøk, bli kjent med arbeidet. Hjelpe med ressurser, 
spørre etter hvilke ressurser som etterlyses.  
 
• La unge få ansvar. 
 
• Kan man få til at menigheter i samme fylke, besøker hverandre, eller 
henter inspirasjon fra hverandre? Kan styreledere møtes? Kan de sende to 
ungdommer fra hver menighet i et møte, slik at de kan inspirere hverandre? 
 
Momenter fra samtalen:  

- Det er ikke alle lag som kjenner til andre lag i området. 
«Fellesskapet» var viktig i Østfold tidligere.  

- Unge vil ha ansvar, men har det blitt en kultur der man venter på å 
bli spurt om å være leder? Alle må være proaktive.  

- Sak til fellesmøte mellom BUR og RS.  
- Vanskelig å få ledere til leirer. Dårlig respons fra potensielle ledere. 

Skaper frustrasjon for Leirgrupper.  
 
Vedtak:  
BUR samtalte om punktene og kom med disse konkrete forslagene til 
hvordan det kan se ut: 

- BUR er positive til at det i fellesmøte mellom BUR og regionstyret tas 
opp en tematikk knyttet til å overlevere kristent arbeid til nye 
generasjoner og hvordan tilrettelegge for at unge og unge voksne 
finner seg mer til rette i lokale fellesskap i regionen. 
Administrasjonen forbereder tematikk til fellesmøtet.  

- Se på muligheten for å legge en plan for arrangering av styreleir, for 
å utruste de lokale styrene og bygge nettverk. 

 

Gjermund 
Nordhus, Anna 
Lindbak Hørte 

Sak 07/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
- Fellesmøte BUR og RS utsatt til vi forhåpentligvis kan møtes fysisk 

18. mars 2021.  
- Rapport fra kontrollkomiteen i NLM. Vedlegg 6 og muntlige 

orienteringer fra GN.  
- Årsmøte blir 29.-30. mai 2021. Ikke besluttet sted eller om det blir 

en eller to dager v/GN 
- Nyttårsfestivalen ble gjennomført digitalt v/AHL 
- Ressursgruppe for fellesskapsutvikler: Anna L. Hørte, Johan Leirvik 

og Tove Stang Karlsen v/AHL 
 
Personalendringer i barne- og ungdomsarbeidet v/GN:  

- Håkon Lund sluttet som leir- og lederutvikler på Solbukra/Østfold 
31.12.2020. 

- Natasha V. M. Galland startet 15.01.2021 som 
administrasjonskonsulent i 50 % i tillegg til 50 % leirkonsulent.  

- Håkon Rydland har sagt opp sin stilling. 

GN og ALH 
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- Sonja Leirvik har startet som leir- og lagsutvikler Solåsen, Vestfold og 
Buskerud. 

 
Rekrutteringsprosesser v/GN:  

- Pastor Drammen misjonsforsamling 
- Pastor/menighetsutvikler Hamarkirken 
- Administrasjonsleder Misjonssalen Oslo 
- Sang- og musikkarbeider Misjonssalen Oslo 

 
Vakante stillinger/ønsker om stillinger v/GN:  

- Young Life-arbeider (25%) i Fredrikstad er foreløpig ikke videreført 
- Lillehammer Misjonssamband har forespurt en 

ungdomsarbeiderstilling i 20 % 
 

Vedtak: 
BUR takker for orienteringene.  

Sak 08/21 Eventuelt  

 
 
Møteplan vårsemesteret 2021 
 

- Onsdag 10. mars 2021 – 3. møte (første behandling av årsmelding for 2020) 
- Torsdag 18. mars 2021 - fellesmøte med Regionstyret 1730-1900 
- Onsdag 28. april 2021 – 4. møte (vedtak årsmelding) 

 
Årsmøtet 2021 legges til uavklart sted 29.-30. mai 2021. Dersom det ikke åpnes for mer enn 
200 deltakere, vil regionstyret legge til rette for at årsmøtet streames, slik at folk over hele 
regionen kan følge møtet.  

 
 
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst. 
 
 Sign.   
 
Gjermund Nordhus 
Leder NLM ung region øst 


