Evangelisk Luthersk Misjonslag
Referat fra:

53. møte i landsstyret

Møtedato:

Referent:

Jon Espeland

Møtested:

Tilstede:
Forfall:
Kopi til:

17. des. 2017 Tid:
Neste
Breidal
møte:

11:00
11. mars kl 11:00
på Flekkerøy

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

Styremøtet ble innledet med sb 643 og andakt av Svein Mangelrød fra Luk 2.6-18. Deretter bønn og sb 643, v.3.
Sak
30 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
/16 Referat fra styremøte 1/10-16 ble godkjent og undertegnet av styremedlemmene.
31 Bibelhelg på Norsjø 17.-19. mars 2017
/16 Bibelhelgen er blitt utsatt en uke og blir nå 17-19. mars 2017. Talere blir Oddvar Dahl,
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/16
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/16
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/16
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/16

Dagfinn Sandal og Lars Fredrik Ellingsen. Ledere blir Charles Stålerød, Harald Lie og
Wilber Marca.
Bibelcamp på Bygland 10.-16. juli 2017

Svein

Olaf André

Bibelcampen blir på Bygland KVS. Jane og Tore Mangelrød og Anne Marta og Arne Olaf André
Straumstein har ansvaret og spør talere og hjelpeledere.
Sommerbibelskolen 2017 3.- 6. august 2017
Sommerbibelskolen blir på Bygland 3.-6. august 2017. Eivind Flå og Kjell Dahlene blir med
som talere. Øvrige talere og lesere forespørres.
Tore Mangelrød sin forkynnervirksomhet vinteren 2017
Tore planlegger virksomhet i januar og februar i samarbeid med Olaf André og Svein.
Økonomisk situasjon pr. dato

Olav
Svein

Følgende beløp står på de ulike konti pr. dags dato:
Hovedkonto
Kontingentkonto
Barnehjemskonto
Perukonto
Sum
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/16

Ansvar/frist

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

kr 82 932,kr
1 204,kr 28 989,kr 26 386,kr 139 511,-

Olav
Bjørg

Landsstyret vil minne om at økonomien er knapp og at vi ikke kan sende ut så store bidrag
til Peru som vi skulle ønske. LS takker samtidig for alle gaver og vi er takknemlige til Herren
og misjonsvennene for midler som kommer inn til misjonen.
Misjonsarbeidet i Peru
1. Grete og Jon Espeland var nettopp i Arequipa og besøkte misjonsarbeidet i
kombinasjon med privat besøk. Jon redegjorde for status i arbeidet og samtaler
med misjonærene og de nasjonale medarbeiderne.
2. Håkon Malerød tar over som leder for det sosiale arbeidet (Obra Social) og blir
dermed leder for alt undervisningsarbeid, dvs. barneparkering og barnehager på
feltet.
3. LS går inn for å kjøpe en privatskolegodkjenning fra peruanske myndigheter. Noen
slike tillatelser er til salgs, og LS godkjenner inntil 10 000 soles til dette formål. Det
betyr at ELM kan drive privatskole både på barnehage og grunnskole. Bakgrunnen
for dette er problemer og usikkerhet knyttet til nåværende ordning hvor vi har
drevet innenfor det offentlige skolevesen.
4. IEL-P (NLM’s samarbeidskirke) har kontaktet oss vedrørende tomta hvor vår
radioantenne står i Alto Selva Alegre, i tilknytning til IEL-P’s skoleprosjekt Diego
Thomson. De ønsker å bygge en inngang til nye klasserom over vår tomt. De lurer
også på om ELM kan bidra med noe midler til ny tomt og flytting av antennen hvis
IEL-P og NLM skaffer ca 50 % av midlene. LS er i utgangspunktet ikke i stand til å
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Svein
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pådra seg utgifter i denne sammenheng. Kontrakten sier for øvrig at NLM skal
dekke 100 % av kostnadene dersom de trenger tomten og antennen må flyttes. Det
pågår forhandlinger om saken.
5. Miguel Fuentes sin stilling som regnskapsfører og saksbehandler utvides til 60 %
stilling og han avlønnes med sum tilsvarende en evangelistlønn.
Jon
6. Forsikring for misjonærene er en betydelig kostnad. Olav Malerød bes sjekke opp
Svein
evt. dobbeltdekning hos NAV/Helfo og KNIF. Han bes også om å innhente pris fra
andre selskaper, primært Gouda.
Norges Bibelkirke
LS har fått en henvendelse fra Abelsen og Høyvik om å delta i Norges Bibelkirke. LS vil
foreslå for initiativtakerne om å kalle sammen et utvalg som kan drøfte læregrunnlag og
grunnsyn. Svein gir dem en tilbakemelding fra LS.
På Hjemveg

Svein

LS er glad for at bladet nylig kom ut med et nytt nummer, og vil takke Lars Fredrik Ellingsen Olaf Andre
for innsatsen. LS vil også spørre Anne Margrete og Wilber Marca om fortsatt å bidra med
stoff fra misjonsarbeidet i Peru til hvert nummer framover.
Pensjonssparing til misjonærene
LS vedtar å starte opp en ordning med 2 % OTP (obligatorisk tjenestepensjon) til
misjonærene fra 1.1.2017. Olav Malerød bes påse at dette gjennomføres.
Neste styremøte

Olav
Svein

Neste styremøte blir på Flekkerøy 11. mars 2017 kl 11:00.

Breidal, 17.12.2016
Jon Espeland
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