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BARNE- OG UNGDOMSRÅDET MISJONSSAMBANDET ØST 

Protokoll til møte 20. okt 2021 
 
Til stede:   
Synne Malene Brække 
Benjamin Espeland  
Maren Gjelstad Fauskanger  
David Fauske  
Martin Omland Aasrum  
Silje Cathrine Heier  
 
 
Møter fast fra administrasjonen:  
Anna Lindbak Hørte (Konstituert Ungleder Misjonssambandet øst) 
 
Forfall:  
Katrine Thoresen  
Ragnhild Mangelrød  
Gjermund Nordhus (Ungleder Misjonssambandet øst) 
 
 
Sted: Kursrommet på Fjellhaug, Oslo  
Tid: 20. oktober 2021 kl 1800-2045 
Ord for dagen og bønn: Benjamin Espeland delte fra 2.Tim 1,7, og oppmuntret til å ta med Gud i alt vi 
gjør.  
 
 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: 

Sak 27/21 
 
 
 
 

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

Sak 28/21 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte  
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 18.08.2021 
Vedlegg 2 – utfyllende referat fra BUR-møte 18.08.2021 
 
Vedtak:  
Protokoll fra BUR-møtet 18.08.2021 godkjennes. 

Sak 29/21 BURs mandat og konstituering 
 
Vedtak:  
BUR samtalte om BURs rolle i regionen og valgte Synne Malene Brække som 
leder og Martin Omland Aasrum som nestleder for kommende periode. BUR 
vedtok at alle 3 varamedlemmer kalles inn til BUR-møtene.  
 

Sak 30/21 Oppfølging fra fellesmøte med Regionstyret og årsmelding for 2020 
 
Momenter fra samtalen:  
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Ta vare på de (deltakerne) vi har:  
- Felles inspirasjonssamling med styrer og engasjerte deltakere 
- Bruke ressursene som er i regionen. Få studenter til å ha praksis i 

B/U-lag.  
- Medvandring  
- Samarbeid med andre menigheter.  
- Ung:Disippel og følge opp fullførte ledere videre, samt gi mulighet til 

å være leder på leir.  
 
Rekruttere ledere for videre arbeid:  

- Medvandring  
 
Nå nye:  

- Ung:Tro 
 
Vedlegg 4 – Årsmelding fra BUR for 2020 (til årsmøtet 5. sept 2021) 
Vedlegg 12 – Oppfølging fellesmøte mellom RS og BUR 
 
Vedtak: 
BUR hadde en samtale om arbeidet i regionen hvor ulike sider ved arbeidet 
ble berørt. BUR vil bli innkalt til et fellesmøte med Regionstyret 9. des 2021.  

Sak 31/21 Ringerunde til alle barne- og ungdomslag (BU-lag) 
 
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. 

 
 
Vedtak: 
BUR skal gjennomføre ringerunde i løpet av november 2021. Konstituert 
Ungleder sender BUR en mail med fordeling av lag, samt forslag til «manus» 
for samtalen og et dokument man kan skrive inn notater fra 
telefonsamtalene.  
   

Sak 32/21 Leirarbeid i 2021 og 2022 
 
Vedlegg 5 – Notat om leirvirksomheten i regionen inkl BUR-vedtak sak 24/19 
Vedlegg 6 – Exceloversikt planlagte leirer sept 2021 til august 2022.  
 
Orienteringer om leirvirksomheten i 2021 og 2022. Det må tas stilling til om 
det er leirer som ikke kan gjennomføres i 2022 siden både UL og GF skal 
arrangeres i juni og juli 2022. Behovet for frivillige vil være vedlig stort totalt 
sett, så noe av regionens virksomhet kan muligens ikke arrangeres.  
 
Momenter fra samtalen:  

- Ønske om å se på muligheten for nyttårsleir på Solåsen for yngre 
barn enn 8. klasse 

- Snakke med detakerne på Ung:Leder, om hva de ønsker å 
delta/bidra på i lokale lag/leir.  

 
Vedtak: 
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BUR samtalte om leirarbeidet og vedtok at administrasjonen skal følge 
vedtaket fra 28.08.2019 (sak 24/19) fremdeles. BUR ber administrasjonen ta 
med seg momenter fra samtalen i planlegging av leirer våren og sommeren 
2022.  

Sak 33/21 Ung:Tro-prosjekt 
 
Vedlegg 7: Handlingsplan for Ung:Tro-prosjekt i regionen 
 
Misjonssambandet øst ønsker å hele tiden formidle kallet, muligheten og 
vitkigheten av at kristne bosetter seg strategisk og oppstart av nytt kristent 
arbeid for barn, tweens og ungdom. Verktøy for å oppnå dette, er blant 
annet Ung:Tro, UngLeder Norge, Steg/M4-ready.  
 
Administrasjonen ønsker å nedsette en ressursgruppe for Ung:Tro med to 
represantanter fra BUR. Silje Cathrine Heier ble valgt forrige møte. Det skal 
velges en eller to representanter til i dette møtet. Ressursgruppen skal være 
sparringspartnere for utviklingsleder.  
 
Vedtak:  
BUR takker for orienteringene og velger å utsette denne saken. 
 

Sak 34/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
 
Diverse orienteringer v/ALH:  

- VEDLEGG 8 - LED VEL 
- VEDLEGG 9 - Årsrapport Ung:Disippel 2020/2021 inkl orientering om 

praksisplasser for de som går på Ung:Leder. 
- VELDEGG 10 - Prosjektskisse prosjekt Gudbrandsdalen  
- VEDLEGG 11 - Årshjul Fjellhaugteamet  

 
Orienteringer om personalfronten: 

- Sykemeldinger 
- Behov for ekstra stilling i Vestfold/Buskerud etter at Sonja Leirvik har 

gått ned til 25 % stilling 
- Ungdomsarbeider i Spydeberg per i dag ikke besatt etter at Jan 

Magnus Fauske Lillebø sluttet.  
- Vikariat i Misjonssalen lyses ut (barne- tweens- og familiearbeider) 

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

Sak 35/21 Forslag møteplan  
 
Onsdag 8. desember 2021 
Onsdag 16. februar 2022 
Fellesmøte mellom BUR og RS 9. desember 2021.  
 
Vedtak:  
BUR vedtok følgende møteplan: fellesmøte med RS etterfulgt av BUR-
møte 9. des og BUR-møte 2. mars 2022.  
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For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst. 
 
 Sign.   
 
Anna Lindbak Hørte 
Konstituert Ungleder Misjonssambandet øst 


