
Referat fra admin.møte mandag 16.04.07:

Tilstede: Jan-Aage, Anders, (X), (X) og (X).  

(X) har avklart med Jan-Aage at hun ikke lenger er med i admin.gruppa. Vi håper hun 
kommer sterkere tilbake seinere

- CDr/Materiale til Webshop (Anders): Anders ser for seg å ha et tilbud på 8 forskjellige 
sangere/grupper, som har en salvelse til å bringe forandring for Guds rike inn i 
menneskers liv, og ikke bare er kul eller bra musikk. Sterke tekster som bygger opp og 
drar folk til Guds hjerte. Vi drøftet forskjellige muligheter: Kontakte Master Music 
(hvis de har noe vi vil ha?), kontakte produsenter/distributører i USA (eks. Forerunner 
Music) og få tilsendt, ta kontakt med aktuelle sangere/grupper vi eventuelt møter på 
reiser og spørre om de vil gi oss cdr til å starte salget. Begynne med få cdr, og når folk 
kjøper dem, kan vi kjøpe inn flere?  Vi vil være de billigste i Norge på de cdr vi selger. 
Penger: Anders har ikke nok før etter Zambia-turen. Andre løsninger?  

- (X) fortalte at våre afghanske brødre ønsker og trenger lovsangsmusikk, og gjerne 
sanger vi synger på gudstjenestene. Webshopen vil hjelpe dem. Er det andre måter vi 
kan hjelpe dem?  Er det mulig at lovsangsteamet kunne få spilt inn en cd med 
lovsanger vi bruker i gudstjenesten, kun for internt bruk (cellegrupper o.l.)? Har vi 
tilfredsstillende utstyr til det? Anders snakker med lovsangsleder (X) om dette. 

- PC`ne på kontoret (X): Musa til den stasjonære, og diverse oppdatering er ordnet, så 
PC`ne fungerer fint. Det gjenstår å ordne den trådløse tilkoblingen. Det ble fremmet 
forslag om å anskaffe en ny cd brenner til den stasjonære pc. Vi ser det an om behovet 
blir større.

-  Rom til barnemøtene (X og X): Nabohotellet kunne ikke leie ut til oss. (X) drar i løpet 
av uka og undersøker muligheter for å leie rom hos bedrifter eller andre hoteller i 
området rundt lokalene.  

- Det tause skriket/Bound4Life (X og Jan-Aage): (X) trykker coveret hjemme, og 
Hordalandsaksjonen kunne hjelpe økonomisk. Vi har hatt 1.styremøte i Bound4Life 
Norge! Halleluja! (X) er styreleder, og Jan-Aage styremedlem. Flere skal bli med! Vi 
planla Stille Beleiring utenfor Stortinget 24/4, 10/5 og 5/6 fra 16.00 til 18.00. (X) 
sender ut e-mail og jobber med å mobilisere folk til første Beleiring.  Vi planla å reise 
et team til Norge I DAGs generalforsamling i juni (Sankthanshelgen), hvor vi skal ha 
Stille Beleiring og seminar om Bound4Life visjonen. Anders er med, og ganske 
sikkert (X). Og noen fler som enda ikke er avklart. (X) leder teamet. Anders lager 
Bound4Life Norge My Space-side. Anders kan også lage animert annonse med bilder 
fra Stille Beleiring i 2005, for å ha på kristne avisers nettsider. (X) spør Jan Hanvold 
om de kan lage og vise en filmsnutt om Bound4Life/ Stille Beleiring på Visjon Norge, 
og Anne Hansli i PBU om å kunne delta med stand og innslag på høstens PBU-
konferanse. Anders lager egen Bound4Life e-mailadresse til Marie.

- Lager (Anders): Anders har begynt og skal fortsette opprydningen på lageret.

- Websidene (Jan-Aage og Anders): Anders har gjort flere oppdateringer, og fortsetter 
med det. 



- Jesus Manifestation Oslo (Anders, sammen med X): Apostello kommer ikke i sommer, 
men det hindrer ikke Jesus å manifestere seg i Oslo gjennom oss. Anders delte visjon 
om at sommerens Jesus Manifestation vil ryste grunnvoller i Oslo, og bringe tydelig 
forandring i den åndelige atmosfæren i byen.  Datoer er ikke fastsatt enda. Anders har 
funnet et mulig sted for overnatting og måltider på Malmøya i Bundefjorden. Meget 
lave priser, kort vei til sentrum, utmerket for overnatting og idyllisk! Anders har laget 
en norsk og en engelsk My Space side om Jesus Manifestation, med eget banner, 
generell info og søknad på begge språk. Er det mulig å få laget en tre minutters 
filmsnutt om Jesus Manifestation? Anders og (X) skal snarest møtes for videre 
planlegging.

- Menighetsprotokoll (Jan-Aage og X): (X) hjelper med å få lastet ned/anskaffet 
nødvendig programvare (MenDat?).  Så snart det er på plass begynner (X) å skrive inn 
informasjon om menighetens medlemmer, i samarbeid med Jan-Aage. Konakt sone-
lederne for informasjonen vi trenger. 

- Møteverttjeneste (X): (X) rapporterer fra nå av til admin.gruppa i stedet for til tidligere 
admin.leder (X). (X) har spurt (X), (X), (X) og (X) om å være med som møteverter. 
(X) kunne ikke, (X) vet ikke enda, mens (X) og (X) ville være med. 

- Powerpoint (Anders og X?): (X) skaffer kabel/trådløs til powerpointen, dvs. til bruk 
fra den stasjonære PCn til prosjector`n. Anders foreslo å lage et skjema som viser 
hvordan man legger inn nye sanger på powerpointen. Lager Anders dette? Jan-Aage: 
Det er systemene som avgjør, ellers blir det bare skippertak.  Kan det legges til rette 
for å kunne vise kunngjøringer på powerpoint, så vi vet at det vil fungere hele veien?

- Bilder på nettsiden: (X) ønsker å legge inn bilder fra nyttårsfeiringen på Oslokirkens 
nettsider. Han fortsetter å ta tak i det. 

- Neste møte: Mandag 07.05.07. kl. 19.00 til ?. Sted ikke avgjort. Jan-Aage sender 
invitasjon når sted er klart.  

SØSTERHILSEN fra (X), for Oslokirkens admin.gruppe


