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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET MISJONSSAMBANDET ØST 

Referat til møte 20. april 2022 
 
Til stede:   
Synne Malene Brække  
David Fauske  
Maren Gjelstad Fauskanger 
Martin Omland Aasrum 
Ragnhild Mangelrød  
 
 
Fra administrasjonen:  
Anna Lindbak Hørte (konsituert ungleder Misjonssambandet øst) 
Natasha Galland (leir- og administrasjonskonsulent) møtte til sak 13 og 14 
 
Forfall:  
Gjermund Nordhus (ungleder Misjonssambandet øst) 
Benjamin Espeland  
Silje Cathrine Heier  
 
 
 
Sted: Møterom A, hovedetasjen Hovedkontoret. Sinsenveien 25  
Tid: 20. april 2022 kl 1800-2045 
Ord for dagen og bønn: Anna Lindbak Hørte delte fra Sal 127,1, om at det er en bønn at Gud må 
bygge vår tjeneste og alt arbeidet vi gjør. 
Referent: Anna Lindbak Hørte 

 
 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: 

Sak 8/22 
 
 
 
 

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

Sak 9/22 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 02.03.22 
Vedlegg 2 – utfyllende referat fra BUR-møte 02.03.22 
 
Vedtak:  
Protokoll og referat fra BUR-møtet 02.03.22 godkjennes. 

Sak 10/22 GF 
 
Status for rekruttering av frivillige til GF. Med mulighet for BUR til å gi 
innspill.  
 
Momenter fra samtalen:  

- BUR ønsker at det undersøkes om UL og GF kan arrangeres samtidig 
og samme sted det året som GF gjennomføres.  
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- Det må være så enkelt som mulig å melde seg som frivillig. Vurder 
om det bør være en knapp i påmeldingsskjemaet for GF 

- Fortelle om GF og frivillighet fra scenen i forsamlinger 
- Om mulig, send mail til alle som er påmeldt på GF med informasjon 

om muligheten og behovet for frivillige.  
 
Vedtak:  
BUR takker for oppdateringen og ber admin jobbe videre med rekruttering 
i tråd med samtalen.    

Sak 11/22 Årsmelding BUR 2021 
 
Årsmeldingen for barne- og ungdomsarbeidet i Misjonssambandet øst. Den 
skal legges frem på årsmøtet. Se ferdig utkast. Fortsatt mulig å komme med 
tilbakemeldinger.  
 
Vedlegg 3 – Årsmelding BUR 2021 
 
Vedtak: 
BUR godkjenner årsmeldingen.  
   

Sak 12/22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
Diverse orienteringer:  

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

- Fulle leirer på Solåsen og Solbukta første helgen i april 
- Fjellhaugteamet: nytt team for skoleåret 22/23 er på plass  
- Steg: ledertrening og menighetsplanterkurs 
- Ekstraordinært rådsmøte 01.04 om strukturendring - 

https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2022/04/radsmotet-
anbefaler-sentralstyre/  

- GF, 5. – 10. juli (med bønnekonferanse 4. juli) 
- BE370 (dager med bønn frem til GF): https://www.nlm.no/be370  
- UngTro – et ønske om å involvere BUR 

https://www.nlm.no/nlmung/ungtro 
- Neste BUR-møte   
- Nytt personalsystem 

 
Orienteringer om personalfronten: 

- Joachim Hodne og Malene Johansen slutter som trinnledere (15 %) i 
Ung:Disippel med siste arbeidsdag henholdsvis 31.05 og 30.06. 

- Stillingene for trinnledere for Ung:Disippel er utlyst 
- Stilling for barne- og ungdomsarbeider i Lillehammer er utlyst 
- Natasha Galland slutter som leirkonsulent i 50 % 31.07.22 
- Anna Lindbak Hørte er konstituert ungleder frem til 30.09.22 

 
Vedtak: 
BUR takker for orienteringene. 

 10 minutters pause 

Sak 13/22 Leirsituasjonen 
 
Leir- og administrasjonskonsulent, Natasha Galland, blir med på denne 
saken.  
 
Momenter fra samtalen:  

https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2022/04/radsmotet-anbefaler-sentralstyre/
https://www.nlm.no/aktuelt/nyheter/2022/04/radsmotet-anbefaler-sentralstyre/
https://www.nlm.no/be370
https://www.nlm.no/nlmung/ungtro
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- Anbefales å kutte der hvor det går utover færrest deltakere 
- Tenke gjennom hvorfor vi arrangerer leirer. Leir er dynamisk og 

det er ingen krise om det ikke blir en leir et år.  
- Viktig å bevare de frivillige vi har.  
- Har troen på å rekruttere blant foreldre 
- Legge noen leirer i dvale, hvor det ikke er deltakere. Og viktig å 

gi beskjed når det er behov for leirer.  
- Må gå tilbake til et minimum av leirer, slik at det blir ventelister 

og deretter bygge det opp igjen. 
- Viktig å være konkret på hva man får av ressurser (maler) til 

hovedleder for at det ikke skal være så overveldende. 
- Se på muligheten for å arrangere leirer i samarbeid med andre 

organisasjoner 
- Solåsen, se på muligheten for å samarbeide med DELK, i og med 

at de står nært teologisk 
- Leirer må markedsføres for på nett og på møter i forsamlinger, 

for å få ut informasjon 
 
Hvordan vil BUR anbefale administrasjonen å jobbe videre med leirarbeidet i 
regionen? Særlig med tanke på å få ut informasjon om leirer tidlig nok.  
Vedlegg 4-7 viser oversikt over tidligere leirer og planlagte leirer fremover. 
Det gir viktig informasjon for hvordan å jobbe fremover.  
 
Vedlegg 4 – oversikt over leirer 2015-2020 
Vedlegg 5 – oversikt over leirer 2020-2022 
Vedlegg 6 – 2022 Registreringsskjema, planlagte leirer 
Vedlegg 7 – 2023 Registreringsskjema, planlagte leirer 
Vedlegg 8 – tidligere BUR-vedtak 
 
Vedtak:  
BUR samtalte om leirsituasjonen og ber admin vurdere hvilke leirer som 
bør legges i dvale for en periode for å sikre god lederdekning og fullere 
leirer. BUR anser nå leirsituasjonen til ikke å bedres dersom vedtaket fra 
sak 24/19 reverseres, og ber admin jobbe etter gjeldende vedtak med 
spesielt fokus på rekruttering av frivillige, markedsføring av leirer og se på 
mulighet for lokale samarbeid med andre organisasjoner.  

 
Sak 14/22 Leirplan på regionårsmøtet 

 
Leir- og administrasjonskonsulent, Natasha Galland, blir med på denne 
saken. Under årsmøtet skal det være en «åpen samtale om arbeidet», i 
forbindelse med dette er det naturlig å legge frem noe om leirsituasjonen. 
Det er et ønske om at det blir inspirerende og motiverer folk til å bli med 
som leirledere.  
 
Momenter fra samtalen:  

- Få frem noen (yngre?) som nylig har vært deltakere på leir og 
hva det betyr, for eksempel fra Ung:Disippel 

- Få frem noen BBB-ledere  
- Få frem noen yngre ledere som kan fortelle om det 
- På leir får man kristne venner og det er veldig viktig for å bevare 

unge i troen 
 
Vedtak:  
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BUR samtalte om presentasjonen på årsmøtet og ber admin jobbe videre i 
tråd med innspillene.  
 
 

  

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


