Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:

55. møte i landsstyret

Møtedato:

20. mai 2017

Referent:

Jon Espeland

Møtested:

Flekkerøy

Tilstede:
Forfall:
Kopi til:

Tid:
Neste
møte:

11:00
SBS på Bygland

Svein Mangelrød, Karl Løvås, Jon Espeland, Olav Malerød, Olaf André Klavenæs, Ragnvald Lende
Mathias Mangelrød
Møtedeltakere og protokoll

Styremøtet ble innledet med sb 54 og andakt av Olaf André Klavenæs fra Luk 5:1-11. Deretter bønn og sb 370.
Sak
12 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/17 Referat fra styremøte 11/3-17 ble godkjent og signert av styremedlemmene.
13 Misjonsarbeidet i Peru
/17 Trang økonomi i ELM fører til at vi må sende mindre beløp flere ganger til Peru. Dette
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påfører noe mer omkostninger, men hittil har vi greid å møte behovene i misjonsarbeidet.
Meldingene fra arbeidet i Peru er gode. Det er mye barn i det nye arbeidet i «Cono Norte»,
det må kanskje deles i to for å få plass! Martin Mamani har god utvikling som evangelist og
leder. Adolfo Barrantes har tatt over som pastor i «Horacio» for å avlaste Per Olav
Mangelrød. Arbeidsbelastningen på ham har vært i meste laget den siste tiden. LS er
takknemlige for innsatsen til familiene Mangelrød og Malerød.
Hjemmeopphold for Peru-misjonærene
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Svein

Jon

Olav
Fam. Mangelrød blir på hjemmeopphold i Norge fra 18. juli til 11. september 2017, og
Olaf André
familien Malerød fra 27. juni til 21. august 2017. De har ferie det meste av tiden, men vil
også delta noe på møter og stevner i regi av ELM. Slik virksomhet koordineres i dialog med
misjonærene og tilpasses øvrig timeplan under hjemmeoppholdet.
Økonomisk situasjon pr. dato
Følgende beløp står på de ulike konti pr. dags dato:
Hovedkonto
Kontingentkonto
Barnehjemskonto
Perukonto
Sum
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Ansvar/frist

1638 21 01514
1503 07 50710
1503 11 21849
3000 13 23454

kr 65 758,99
kr
683,20
kr
3,89
kr 38 688,31
kr 105 134,39

Olav
Bjørg

LS takker for alle gaver og er takknemlighet til Herren og misjonsvennene for penger som
kommer inn til misjonen. Årsbudsjettet til ELM nærmer seg nå 2 millioner kroner. LS vil
oppmuntre de av misjonsvennene som har anledning til å opprette fast givertjeneste med
månedsbeløp i sin nettbank. Det er store svingninger i misjonens inntekter, og det gjør det
vanskelig å holde tritt med løpende utgifter hjemme og på misjonsmarken.
Norges Bibelkirke
Svein
LS har ennå ikke konkludert i saken om Norges Bibelkirke (NB). Det gjelder særlig at trosog læregrunnlaget i NB ikke er spesifisert (f.eks. til alle skriftene i Konkordieboken), og at et Jon
par adiafora trekkes inn som del av NB’s tros- og læregrunnlag og grunnsyn. Dette følges
opp i samtaler med NB.
Bibelcamping på Bygland 10.-16. juli 2017
Olav
Olaf André
LS samtalte kort om bibelcampingen, og konstaterte at den er i gode hender og at
planleggingen er i rute.
Sommerbibelskolen på Bygland m/årsmøte 3.-6. august 2017
LS gikk gjennom program og opplegg på sommerbibelskolen og årsmøtet. Påmelding går til Olav
Olav Malerød. Motto blir «Menneske, dine synder er deg forlatt», Luk 5:20. Kjell Dahlene og Olaf André
Eivind Flå blir med som gjestetalere.
Bibelhelg på Kvinatun 6.-8. oktober 2017
Plass på Kvinatun bekreftet. Ragnvald Lende har hovedansvar for helga. Motto blir: «Det er Olav
Olaf André
ingen som Jesus, han døde for deg!».
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Vipps-betaling og skattefrie gaver til ELM
LS går inn for å opprette Vipps på 3 ulike kontoer: ELM Vestfold, ELM hovedkonto og ELM
kontingent (leirkonto). Medlemskap i Innsamlingskontrollen undersøkes med tanke på at
det medfører lavere gebyr i Vipps.
Vedr. skattefrie gaver, så medfører dette betydelig administrasjon. Regnskapsbyrået som
ELM bruker, har ikke programvare eller rutiner til å håndtere dette. Vi må evt. bruke et byrå
som er spesialisert på dette. Olav Malerød undersøker hva det i så fall innebærer av
merkostnader for ELM.
Avertering av sommerens arrangementer
Sommerens arrangementer averteres i Dagen. Svein Mangelrød forhandler pris med
avisens annonseavdeling.
Sak unndratt offentlighet

Olav

Svein

Samtale om linjer og innhold i forkynnelsen
LS samtalte grundig om linjer og innhold i forkynnelsen i ELM. LS vil sterkt understreke at vi
står i en luthersk-roseniansk tradisjon med hovedvekt på at «Alt er ferdig!». Lov og
evangelium må begge få lyde betingelsesløst, og målet med all forkynnelse i ELM må være Svein
å bringe synderen inn under den frie nåde, som er det eneste stedet hvor synderen finner
fred med Gud i en god samvittighet.
Neste styremøte
Svein

Neste styremøte på Bygland under sommerbibelskolen 2017.

Styremøtet ble avsluttet med bønn.
Flekkerøy 20.5.2017
Jon Espeland
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Olav Malerød
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………………………
Jon Espeland

.....………………………
Olaf André Klavenæs
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Karl Løvås

