
Evangelisk Luthersk Misjonslag 
 
 
Referat fra: 59. møte i landsstyret Møtedato: 17. mars Tid: 11:00 - 19:00 
 

Referent: 
 

Arne straumstein 
 

Møtested: Flekkerøy 
Neste 
møte: 

26. mai 2018 i  
Kvelde kl 11:00 

 
Tilstede:  Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Olaf André Klavenæs,  

Arne Straumstein og Sigurd Mangelrød 

 
Forfall: 

 
Ingen 
 

Kopi til: Møtedeltakere og protokoll 

  
Styremøtet fant sted på Flekkerøy og ble innledet med andakt av Olaf André Klavenæs. 
 
 

Sak  

1/18 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 

Referat fra styremøte 2. desember 2017 ble godkjent og signert, 

2/18 Misjonsarbeidet i Peru 
 

Tilbakemeldinger fra Peru er positive.  
Generell samtale om arbeidet og gjennomgang av informasjon fra Håkon Malerød og 
Per Olav Mangelrød. 

LS takker for fyldig rapport og fin formidling av arbeidet og behovene. Det er bl.a. behov 
for investeringer i bygg og tomter, deriblant mur på tomt i Villa Florida og tomt til 
radioantenne. 

 
Når det gjelder arbeidere og arbeidsfordeling og opplæring så svarer LS på dette direkte 
til misjonærene. 

 
LS vil gi uttrykk for at vi gjerne ønsker at misjonærene står lengre og vi gir tilbud om det.  
 

Spørsmål om vi vil sende ut en ettåring til Peru for undervisning og hjelp i arbeidet. Vi 
kjenner at dette er positivt. Vi undersøker dette. Må undersøke lønn, boforhold osv. 
 

LS går inn for å søke Mo skole om de kan ha ELM sitt arbeid som misjonsprosjekt i 2020 

3/18 Økonomisk oversikt 
 
LS er takknemlig for hver enkelt som er med å støtte arbeidet økonomisk. Vi er og 

takknemlige til Gud for det arbeidet vi får stå i og at mange er med og ber for arbeidet. 
 
LS øker lønnsutbetalingene til misjonærene etter budsjettinfo kommet fra misjonærene 

gjennomgang av budsjett fra 01.01.2018 
 

4/18 Evaluering Bibelhelg Norsjø 
Ca 115 til middag på lørdag 

Klar og vekkende forkynnelse. Oppmuntrende samling. 



5/18 Status arrangementer 2018 

 
1. Sommerskole på Bygland 2.- 5.august 2018 
 

Venter på svar fra noen forkynnere. Noen har sagt ja. 
                                                                                      
Hvordan er det med forkynnelsen? Snakker vi om evangeliet eller forkynner vi 

evangeliet? 
  
Husk flexi-frokost på programmet. 

Arne tar påmelding (få gamle lister fra Olav Malerød)  
Vi ønsker gjerne at noen kan lage et barnekor som synger på møte(r).  
 

Samtalte om regler og anbefalinger om ro signal og tider barna skal være inne. 
Noen voksne bør ha ansvar for barna ute spes på kvelden. 
LS skal få denne info inn i et dokument som ansvarlige kan bruke på stevner og leirer. 

 
Tema: Samtidig synder og samtidig rettferdig.  
 

2. Bibelcamping på Vegårshei 6.-13. juli 2018 
 
Lederne har fått tilbakemelding fra talere som er spurt.  

 
Det er også spurt enkelte om å være med å bidra og flere har sagt ja til dette 
Kan gjerne spørre flere som kan bidra med det praktiske her. 

 
3. Ungdomsleir Flekkerøy 17. - 19. juni 2018 
 

Ledere osv. er ordnet  

6/18 Bibelhelg til høsten 2018 
 
Bibelhelgen planlegges på Norsjø 5.- 7.okt  

7/18 Foreløpig planlegging arrangement 2019 

 
Norsjø 8.- 10. mars 2019 
Ungdomsleir Flekkerøy (dato ikke fastsatt) 

Bibelcamping på Vegårdshei hvis ledig. 
Sommerskole 8.-11. aug.  

8/18 Bibelhelg Nordsjø 2019 
 

Norsjø 8.-10.mars 2019 

8/18 
 

Facebook og nettsiden 
 
Vi setter pris på arbeidet som blir gjort med å legge ut taler osv.Tusen takk. 

Det bør være slik at hvem som helst kan klare å finne info og søke seg frem til 
arrangementer der. Det bør også legges en link på ELM’s nettside direkte til Facebook. 

9/18 Oppfølging Brønnøysund og skattefrie gaver  
Denne saken ligger hos skattevesenet. 

10/18 Eventuelt 

Det forelå en sak under eventuelt. Denne er unntatt offentlighet. 

11/18 Tid og sted for neste styremøte  
Neste styremøte blir 26. mai 2018 i Kveldsvik, Vestfold 

 
 

 Fogn 24.03.2018 
 Arne Straumstein 

 
 


