
 

 1 

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET NLM UNG REGION ØST 

Protokoll til møte 28. april 2021 
 
Til stede:   
Synne Malene Brække 
Maren Gjelstad Fauskanger  
David Fauske  
Håkon Rydland  
Silje Cathrine Heier  
Ragnhild Mangelrød 
Martin Omland Aasrum  
 
Forfall:  
Benjamin Espeland  
Gjermund Nordhus (leder NLM ung region øst) 
 
Fra administrasjonen:  
Anna Lindbak Hørte (utviklingsleder NLM ung region øst) 
 
Sted: Teams  
Tid: 28. april 2021 kl 1800-2045 
Referent: Anna Lindbak Hørte 

 
 

Saker: 
 

 Saksfremstilling og forslag til vedtak: 

Sak 14/21 
 
 
 
 

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

Sak 15/21 Godkjenning av protokoll fra BUR-møte 10.03.2021 
 
Vedlegg 1 – protokoll fra BUR-møte 10.03.2021 
 
Vedtak:  
Protokoll fra BUR-møtet 10.03.2021 godkjennes. 

Sak 16/21 Endelig behandling BUR-årsmelding for 2020 
 
Vedlegg 2 – Utkast årsmelding fra BUR. 
 
 
Vedtak:  
BUR vedtar årsmeldingen for 2020, som som den er.  
  

Sak 17/21 Oppfølging fra fellesmøte mellom BUR og Regionstyret 
 
Vedtak fra Regionstyret 18. mars 2021:  
Regionstyret takker for samtalen med regionens barne- og ungdomsråd (BUR) 
og for det arbeidet som BUR gjør for regionen. 
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Regionstyret støtter at det arbeides videre med aktuelle tiltak i tråd med det 
som ble drøftet i møtet. Regionstyret kommer tilbake til dette når det 
foreligger mer konkrete forslag til tiltak. 
 
Vedlegg 3: Referat fra fellesmøte 18.3.2021 
Vedlegg 4: Konkrete forslag til tiltak 
 
 
Momenter fra samtalen:  

- Vi må spisse målet om hvem skal vi fokusere på. Tre hovedgrupper: ta 
vare på de vi allerede har, rekruttere ledere for videre arbeid og nå 
nye (som ikke kjenner Jesus).  

- Engasjere hele menigheten 
- Vi må tørre å utfordre folk til å ta ansvar, disippelgjøre og følge opp 

ungdommer.  
- Oppmuntre til å benytte smågrupper til å snakke om talen og dele liv.  

 
 
Vedtak:  
BUR vedtar tiltaksliste og ber administrasjonen følge opp i henhold til 
samtalen.  
   

Sak 18/21 Hvordan lokallag kan komme seg ut av coronapandemien 
 
Vedlegg 5: Notat ettersendes.  
 
Momenter fra samtalen:  

- Oppmuntre lagene til å arrangere et eller annet, selv om det er enkelt, 
for å komme i gang 

- BUR vil sende en melding til kontaktpersonene for lokale lag, for å 
følge dem opp. Og gi tilbud til en «koronatlf», hvor de kan ringe om de 
trenger ekstra oppfølging.  

 
 

Vedtak:  
BUR takker for innspillene fra Young Life. Og ber admin ta med seg innspillene 
om «koronatlf» og oppfølging på FB-gruppa videre.  
 

Sak 19/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orienteringer fra administrasjonen 
- Årsmøte blir lørdag 4. september v/GN 
- Tips valgnemnda om kandidater v/GN 
- Ungdomsfestivalen, FUNG, lokale UL og Sommertreff sommer 2021 

v/AHL  
- Lagsutvikling resten av 2021 v/ALH 

 
Personalendringer v/GN:  

- Ivar Magne Auestad, midlertidig pastor Hamarkirken 
- Madelen Nordhagen, ny administrasjonsleder Misjonssalen Oslo 
- John-Kjetil Gagnat, ny menighetsutvikler Misjonssalen Oslo 
- Erik Gamborg, ny kommunikasjonsarbeider i regionen 
- Madelen Nordhagen, ny leder for Ung:Disippel 
- NN, nye trinnledere i Ung:Disippel x 3 

 
Rekrutteringsprosesser v/GN:  

- Pastor Drammen misjonsforsamling 

https://nlm.no/aktuelt/nyheter/2021/04/regionarsmotet-utsettes-til-hosten/
https://nlm.no/aktuelt/nyheter/2021/04/valg2021/
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- Pastor/menighetsutvikler Hamarkirken 
- Pastor/menighetsutvikler Follokirken 
- Festivalsjef Nyttårsfestivalen og Ungdomsfestivalen 

 
 
Vedtak: 
BUR takker for orienteringene.  

Sak 20/20 Et møte til før sommerferien? Evt rett etter ferien. 
 
Forslag:  

- Tirsdag 8.juni 
- Onsdag 18. august 2021 

 
Sak 21/20 Eventueltsaker? 
 
 
For Barne- og ungdomsrådet i NLM ung region øst. 
 
 Sign.   
 
Gjermund Nordhus 
Leder NLM ung region øst 
 
 


