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Norrøna Radio Molde 14. mars 2020 etter forsamlingens
søndagsmøte.
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NLM Molde Misjonsforsamling

Årsmelding 2019
Søndagsmøte kl 11 annan kvar søndag. Fast innhald er tale, sang , søndagsskole og samtale
over ein kopp kaffi etter møtet. Frammøte til møta har vore stabilt dei siste 3 åra ,40 vaksne og
15 barn ,(40 vaksne og 14 barn 2018 )(38 ,14 i 2017 og 41,12 i 2016).
I år har vi også fått hjelp med forsamlingssangen av forsangere . Det har skjedd eit gradvis
generasjonsskifte i forsamlinga, og snittalderen er lågare enn for nokre år tilbake.
Bibeltimer ved forsamlingsleder har vi hatt fleire søndagar kl 10 -1030 før søndagsmøta.
Vi har hatt kveldsmøte med samtale, bibellesning og bønn dei søndagane vi ikkje har hatt
formiddagsmøte.
Familiekoret har blitt erstatta med familietreff kl 1630 på tirsdagar Vi har dette dette ein gong
per med. Det har vi opplevd som vellukka.
Søndagsskulen har blitt arrangert som ein del av søndagsmøta i Nordbyen. Søndagsskolen er
delt i 2 grupper. Ei gruppe opp til og med 1. klasse.. Den eldste gruppa frå 2.klasse og
oppover. Det var 18 samlingar i 2019. Frammøte har variert frå 5 til 20. I 2019 har vi også
hatt fleire familiemøte, tilsaman 6. Dette gir redusert arbeid for leiarane, samtidig som vi
håper at det gir øving i å delta på hovudmøta.
Dåpsskulen for 2-3 klasse, med 14 deltakarar. Denne vart avslutta med markering på
søndagsmøtet 2. februar. Deltakarane fekk utdelt kvar sin plansje med bibelvers som dei
hadde lært i løpet av dåpsskulen. Så hadde vi kurs for 4.-5. klasse med 5 deltakarar. Det var
frå februar med avslutning 9.juni. Kvar deltaker fikk eit ars abonnement på Alfa Super. Begge
gruppe hadde deltakarar frå forsamlinga saman med deltakarar frå andre forsamlinger.
Diakonalt arbeid: Vi ønskjer å tilby heimebesøk til dei som treng det med høve til nattverd for
dei som ønskjer det. Vi tilbyr forbønn på alle møta.
Norrøna Radio Molde reknar vi for vår radio. Sjå eiga årsmelding.
Jonsokfeiring / olsokfeiring for små og store hadde vi på Lindset.
Felles bibelhelg med Molde Indremisjon i 1.-3.november med Ingar Hjelset som talar.
1.pinsedag var Molde indremisjon gjest hos oss i Nordbyen Kirke og 2 pinsedag var vi gjest
hos dei på Molde Bedehus. I Samarbeid med Nordbykomiteni arrangerte vi juletrefest med
60 frammøtte. Familiedag med Sylte Søndagsskule på Sylte bedehus 8.september.
Misjonsvener som gikk heim til Herren: Svanhild Farstad
Døypte: 1. barn.
Styret: i 2019: Odd Arne Haram ,leiar: Hildegunn Dalane Fagerli nestleiar, Martin Stige
sekretær, Torill E Haugen, Heidi Holtskog. Lars Storaas Haugen kasserar.
Tilsette og frivillige: Sakarias Ingolfsson er tilsett i 50% stilling som forsamlingsleder.
Torill Haugen har hatt hovudansvar for arbeidsfordeling for dei frivillige i arbeidet.
Utsendingar frå vårt område i 2019: Marianne og Bjarte Byrkjedal, Miriam og Lamessa
Endalew, SIgrid Lise Lindseth .
Økonomi: overført til regionen/hovedkontoret er kr 592.833 mot kr 571.347,00 ( 2018)
Forsamlingsleder i 50 % stilling vert lønna gjennom regionen.
Vi takkar for godt samarbeid med Bolsøy menighet omkring leige av Nordbyen kirke.
Styret vil takke alle dei som frivillig stiller opp som møtevertar, matlaging, forbøn,
sang,musikk, offer, vasking, søndagsskulen og deltaking på møta. Styret vil også takke dei
som pga sjukdom og sviktende helse ikkje kjem seg på møta, men hugsar på arbeidet i bøn.
for styret Odd Arne Haram

Norrøna Radio Molde
c/o Sverre Sørensen Fagerli
Vorpestranda 76
6440 Elnesvågen

Årsmelding 2019 for Norrøna Radio Molde
Norrøna Radio Molde (NRM) sender program virkedager fra kl 10-12 og 18-19.30. Vi har i
2019, videresendt program fra Radio Nordvest i Ålesund.
En del av programmene som er sendt �dligere, ligger �lgjengelig på Nlmmolde.no som
podcast.
Det blei forsøkt å ha et radiomøte i Mars, men det blei dessverre bare Forsamlignsleder,
møteleder og Taler.

Teknisk
Teknisk sett består radioen av en sende-pc. Den står i Radio PS` studio i Amtmann Leths gate
3. Derfra går sendingene direkte til FM-senderne. Denne ordningen er både rimelig og
prak�sk i drift, selv om PC`en skulle vært by�et ut. Vi har dessverre hatt noen lengre
perioder uten sending.

Styret
Styret, som består av Sverre S Fagerli (leder), Mar�n S�ge (nestleder), Einar Aasen
(regnskapsfører), Sakarias Ingolfsson (medlem) og Jon Ruben Landøy (medlem). Lars S
Haugen (1.vara) og Andreas Lima (2.vara).
Ivar Hjellset er ansvarlig redaktør.

Økonomi
All inntekt �l NRM består av frivillige gaver fra lytterne. Utgi�ene er hovedsakelig avgifter for
konsesjon, bruk av musikk (GRAMO/TONO), husleie og linjeleie �l radio PS. Dri�sresultatet
for 201, viser ett underskudd på kr. …… Jon Arne Lindset har vært revisor. Se ellers regnskap
og budsjett for detaljert info.

Videre dri�
Vi har konsesjon �l 2022, e�er den tid vet vi ikke så mye. Men det ser ut som det blir
videreføring av FM nettet. I November 2019 blei det holdt et møte med styrene i Radioene i
regionen, der vi diskuterte frem�ds utsiktene. Der ble vi enige om å prøve å jobbe mot en
felles plattform/samarbeid, der programmene vil gå fra Radio Nordvest. Region styret vil se
på en ordning som kan fungere.

Syltevorpa 26.02.2020 Sverre S Fagerli

Norrøna radio Molde
Budsjett 2020

371700
371300
344100
399900

Reknskap
Budsjett
Budsjett
2018
2019
2020
Driftsinntekter:
Giroinnsamling, Gaver
23877
26000
30000
Fastgivertjeneste
2400
7200
5000
Tilbakeført Tjeneste MVA
1695
2500
1600
Radiomøte
0
4000
4000
Sumdriftsinntekter 27972
39700
40600

Driftskostnader:
Oppgradering av datautstyr
0
3000
601700 Avskrivning på inventar og utstyr
630000 Husleige Bergmo kirke
630000 Husleige Radio PS 7200
7200
655000 Data / Bredbånd
670000 Revisjonshonorar
0
0
680100 Kontorrekvisita
686000 Konfranser o.l.
694100 Porto
0
1500
699000 Linjeleie Telenor
16900Nærradio
15600
699000 Linje og sendeleie, Molde
714000 Reiseutgifter
732000 Annonser
3680
4000
740500 Tono-avgift
740600 Gramo-avgift
9974
7300
741900 Kontingenter
0
750100 Forsikring
777000 Bankgebyr
23
150
Korrigering tidl. årsregnskap
Sumdriftskostnader 37777
38750
Driftsresultat:
Sumdriftsinntekter
Sumdriftskostnader
-9805
Driftsresultat
Finansposter:
804000 Renteinntekter
Sumfinansposter
880000 Årsresultat
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Forslag om lovendringer i NLM Molde misjonsforsamling
Forslag 1: Justeringer og rettelser
Det foreslås en rekke mindre justeringer i paragraf 1, 2, 3, 4, 5 og 7. Dette er til dels rettelser grunnet
overgang fra kretser til regioner, dels oppdateringer og dels tillegg fra Normallover for
misjonsforsamling med eldsteråd, vedtatt av hovedstyret i 2015. Ny tekst for disse paragrafene med
sine underparagrafer legges frem for årsmøtet slik den fremstår nedenfor. Endringer er markert med
understrekning og/eller kommentar i høyre kolonne.
Tillegg av eldsteråd i paragraf 5.3 utgår dersom Forslag 3 ikke vedtas.

Forslag 2: Paragraf 6
Paragraf «6.0 Styre» endres til «6.1 Styre.» Paragraf 6.0 som overordnet paragraf blir da «6.0
Ledelse.» Denne endringen kan gjøres selv om Forslag 3, 4 og 5 ikke vedtas.

Forslag 3: Styre
Det foreslås noen endringer i paragraf 6.1 om Styre (sml. forslag 2). Endringene reflekterer til dels
mindre rettelser, og til dels utvikling i forsamlingens praksis. Endringene reflekterer i hovedsak
normallovene. Ny tekst for paragraf 6.1 med sine underparagrafer legges frem for årsmøtet slik den
fremstår nedenfor. Endringer er markert med understrekning og/eller kommentarer i høyre kolonne.
Paragraf 6.1.3 om eldste i styret strykes dersom Forslag 4 ikke vedtas.

Forslag 4: Eldsteråd
Det foreslås tillegg av lover for eldsteråd. Lovtekst for paragraf 6.2 med sine underparagrafer legges
frem for årsmøtet slik den fremstår nedenfor. Teksten tar utgangspunkt i Normallovene, men har flere
tilpasninger. Disse er markert med understrekning og/eller kommentar i høyre kolonne.

Forslag 5: Forsamlingsleder
Det foreslås tillegg av lover for forsamlingsleder. Lovtekst for paragraf 6.3 med sine underparagrafer
legges frem for årsmøtet slik den fremstår nedenfor. Teksten tar utgangspunkt i Normallovene, men
har enkelte tilpasninger. Disse er markert med understrekning og/eller kommentar i høyre kolonne.
Referanse til eldsteråd i 6.3.2 strykes dersom Forslag 4 ikke vedtas.

Lover for NLM Molde misjonsforsamling
Dette dokumentet viser hvordan lover for NLM Molde misjonsforsamling vil se ut dersom alle
revisjons- og endringsforslag lagt frem for årsmøtet 2020 vedtas. Endringsforslagene kommenteres i
høyre kolonne med kursiv skrift. For tydeligere redegjørelse vises det til de dokument som ble lagt
fram etter forsamlingsmøte søndag 2. februar 2020. Disse er tilgjengelige på www.nlmmolde.no.

1.0 Navn
1.1 Misjonsforsamlingens navn er NLM Molde Misjonsforsamling

Rettet ordenstall

2.0 Bekjennelse og tilhørighet
2.1 Misjonsforsamlingen står tilsluttet Norsk Luthersk
Misjonssamband, region nordvest og er dermed forpliktet på
Bibelen, den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse og NLMs
grunnregler.
2.2 Med Den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse menes De
apostoliske, nikenske og atanasianske trosbekjennelser, Den
augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

Endring fra «Den hellige
skrift» til Bibelen.

Tillegg: Bekjennelsen
definert.

3.0 Formål
3.1 Misjonsforsamlingens formål er å arbeide for Guds rike i Norge
og på Misjonssambandets misjonsfelter, i samsvar med regionens
lover og NLMs grunnregler. Vi vil legge stor vekt på at
ytremisjonskallet er levende i forsamlingen.
3.2 For å virkeliggjøre dette (3.1) settes det primært fokus på
følgende:
− regelmessig møtevirksomhet med tilbud til ulike aldersgrupper
− utadrettet virksomhet i nærmiljøet for å vinne mennesker for
Jesus
− forkynnelse
− informasjon om NLMs misjonsvirksomhet
− nådegavebasert tjeneste
− givertjeneste
− fellesskap og omsorg
− nattverdmøter og mulighet for dåp
− styrking av foreninger og grupper
− danning av nye foreninger og grupper
− trosopplæring for barn, ungdom og voksne
− ledertrening.

Justering fra krets til
region.

Endret ordlyd i samsvar
med normallover: «det
primært» står ikke i
gjeldende lover.
Nye punkter fra
normallover om utadrettet
virksomhet og
informasjonsarbeid.
Tillegg fra normallover:
Trosopplæring er også for
voksne.

4.0 Medlemskap
4.1 Medlemskap i misjonsforsamlingen kan tegnes av personer som:
− bekjenner seg til den kristne tro og er døpt.
− vil arbeide på den læremessige basis og etter de formål og
bestemmelser som kommer til uttrykk i NLMs grunnregler og
misjonsforsamlingens lover
− har betalt gjeldende medlemskontingent.

5.0 Årsmøte
5.1 Misjonsforsamlingens årsmøte bør holdes så tidlig som mulig på
nyåret, senest innen utgangen av mars.
5.2 Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år.
(Se 4.0)

Tillegg av ordenstall.
Tillegg: «og er døpt.»
Tillegg fra normallover for
fellesforsamlinger.

5.3 Årsmøtesaker:
− Årsmelding og revidert regnskap
− Valg
− Styre med varamedlemmer.
− Eldsteråd.
− Revisorer.
− Valgnemnd for neste årsmøte.
− Samtale om arbeidet i året som gikk og drøfting av visjon,
målsettinger og arbeidsplan for arbeidet fremover.
5.4 Saker som skal behandles på årsmøtet, må være kunngjort på
forsvarlig måte og minst tre uker før årsmøtet holdes. Saker som
medlemmer fremmer senere eller på selve årsmøtet, må ha 2/3
flertall av avgitte stemmer for å bli vedtatt.

Tillegg: Eldsteråd, dersom
det blir vedtatt.

6.0 Ledelse

Når 6.0 nå deles i flere
underparagrafer, får
hovedparagrafen tittelen
Ledelse

Tillegg «av avgitte
stemmer» fra normallover.

6.1 Styre
6.1.1. Det er misjonsforsamlingens styre som er valgt til å lede
arbeidet i forsamlingen. Styret er ansvarlig for det åndelige arbeidet,
økonomien, møtevirksomheten og kontakten med regionledelsen.
Styret har ansvar for å lede arbeidet i forsamlingen i samsvar med
NLMs grunnregler, og etter de strategier og vedtak som fattes i
årsmøte, regionårsmøte, generalforsamling og hovedstyre.
6.1.2 Misjonsforsamlingen ledes av et styre på 5 medlemmer.
Styrets leder velges direkte av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv
med nestleder, sekretær og eventuelt andre funksjoner. Valgperioden
for styremedlemmene er to år. Styrets leder velges for ett år om
gangen. Styret har minst to varamedlemmer valgt for ett år om
gangen
6.1.3 Eldste kan også være innvalgt i forsamlingens styre.
6.1.4 Styret fremmer forslag til budsjett som oversendes regionstyret
for godkjenning.
6.1.5 Styret er ansvarlig for at de midler som samles inn til NLM,
forvaltes som NLMs midler og underlegges en regnskapsføring som
er i samsvar med gjeldende økonomireglement fastsatt av
hovedstyret.
6.1.6 Styret nedsetter eventuelle nødvendige underkomiteer.

6.1.7 Styret forbereder misjonsforsamlingens årsmøte og legger
frem sakliste, årsmelding, revidert regnskap og eventuelt andre
saker. Styret presenterer også budsjettet til orientering.
6.1.8 Styret for misjonsforsamlingen samarbeider med regionstyret
når det skal ansettes arbeider i misjonsforsamlingen. (Jf. Gjeldende
ansettelsesprosedyre i NLM).

Fra normallover. Dette er
en tydeliggjøring av 6.2. i
gjeldende lover.

6.1 i gjeldende lover.
Endring: ordet «minst»
fjernest fra «et styre på
minst 5 medlemmer.»

Tillegg fra normallover
dersom eldste vedtas.
6.3 i gjeldende lover.
Endring fra «vedtar» til
«fremmer» reflekterer
gjeldende praksis i NLM.
Ansvarliggjøring av styret.
Fra normallover.

6.4. i gjeldende lover.
Konkretisering «som
huskomite,
julemessekomite, festkomite
o.l.» fjernes.
6.5. i gjeldende lover.
Endring ang. budsjett som i
6.1.4. Styret presenterer
vedtatt budsjett.
6.6. i gjeldende lover.
Tydeliggjøring i ordlyd fra
«når kretsstyret skal
arbeide med fast
plassering»

6.2. Eldste og eldsteråd
6.2.1 Eldsterådet skal tjene forsamlingen med et særlig hyrde- og
læreansvar. De eldstes oppgave er å være åndelige veiledere og
rådgivere for enkeltpersoner, styret og forsamlingen, med basis i
Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse.
6.2.2 Det pålegges de eldste at de kontinuerlig fordyper seg i Guds
ord og den lutherske bekjennelse, og er utholdne i bønn for
forsamlingen.
6.2.3 Eldsterådet består av minst to menn med nådegave til en slik
tjeneste, som har åndelig tillit i forsamlingen og som anses skikket
til oppgaven.
6.2.4 Eldste velges av årsmøtet for tre år om gangen.
6.2.5 Eldste innsettes på forsamlingsmøte under håndspåleggelse og
bønn.

6.2.6 Eventuell forsamlingsleder er medlem av eldsterådet, i tillegg
til de valgte.
6.2.7 Eldste innstilles av styret og eldsteråd sammen. Kandidater
som får 2/3 flertall framlegges til valg i årsmøtet. Forslag til eldste
kan meldes til styret eller eldsterådet.
6.2.8 Eldsterådet ledes av forsamlingsleder eller en av de valgte
eldste. Eldsterådet er imidlertid ikke et styre og fatter derfor ikke
formelle vedtak.
6.2.9 Styret og eldsterådet møtes regelmessig (minst to ganger årlig)
for samtale om arbeidet og bønn for forsamlingen og de oppgavene
de står i. Det er viktig at samhandlingen mellom eldsterådet og styret
er avklart godt lokalt.
6.2.10 Regionleder har et overordnet hyrde- og læreansvar for
arbeidet i regionen.

Fra normallover

Tillegg som ikke finnes i
normallovene.
Fra normallovene 6.2.2,
med reduksjon fra tre til
«minst to.»
Fra normallovene 6.2.3,
men uten krav om opphold
etter to perioder.
Tillegg som ikke finnes i
normallovene. Det
synliggjøres at
forsamlingen stiller seg bak
de eldste.
Fra normallovene 6.2.4,
men uten referanse til fast
antall eller til funksjonstid.
Fra normallover 6.2.5, men
uten krav om flere
kandidater enn det som skal
velges.
Bearbeidelse av
normallover 6.2.6. Vi
ønsker å understreke at
eldsterådet ikke er et
konkurrerende styre.
Normallovene 6.2.7

Normallovene 6.2.8

6.3 Forsamlingsleder
6.3.1 Forsamlingsleder er forsamlingens daglige leder.
6.3.2 Forsamlingsleder tillegges et særskilt hyrde- og læreansvar,
som en del av eldsterådet.
6.3.3 Forsamlingsleder ansettes av Regionstyret. Etter godkjenning
fra forsamlingens styre innsettes forsamlingsleder på
forsamlingsmøte under håndspåleggelse og bønn.
6.3.4 Forsamlingsleder har tale- og forslagsrett i styret, men er uten
stemmerett. Han skal legge planer for arbeidet og skal i samråd med
styrelederen sette opp sakliste og kalle inn til styremøte.
Innkallingen skal være skriftlig og utsendt minst én uke på forhånd
ledsaget av sakliste.
6.3.5 Forsamlingsleder har ansvar for at alle styrevedtak iverksettes.
Han skal føre forsamlingens korrespondanse, representere
forsamlingen utad og gi uttalelser til media på vegne av
forsamlingsstyret.

«som en del av eldsterådet»
sløyfes om det ikke vedtas
eldste.
Forsalg som ikke finnes i
normallover. Det
synliggjøres at
forsamlingen er stiller seg
bak forsamlingsleder.
Normallovene 6.3.3

Normallovene 6.3.4.

6.3.6 Forsamlingsleder har det daglige ansvaret for forkynnelsen av
Guds ord i forsamlingen.

Normallovene 6.3.5.

7.0 Endring av lovene
7.1 Endring av disse lovene kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall
når forslag er innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet.
Paragrafene 2.0 og 3.1 (Bekjennelse og formål) kan ikke endres av
misjonsforsamlingen med mindre regionstyret, hovedstyret eller
generalforsamling i NLM åpner for det.
7.2 Alle justeringer og endringer av lovene skal godkjennes av
regionstyret. Endring av misjonsforsamlingens lover må ikke
komme i strid med grunnreglene for Norsk Luthersk
Misjonssamband.

Tillegg av ordenstall
Tillegg av parentes med
forklaring til paragrafnumrene.
Ordlyd og ordenstall fra
normallover. Dette
inkluderer endring fra krets
til region. I gjeldende lover
står det: «Lovendringer
skal godkjennes av
kretsstyret.»

