
Referat fra admin.møte onsdag 28.03.07:

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

Fraværende: (X)

- Jan-Aage, (X) og (X) Zambia-tur – sterke opplevelser av og trening i høyere nivåer av 
autoritet og befrielse.  Hele admin.gruppa m.fl. er herved utfordret til å reise til 
Zambia for 2 ukers intensiv trening i slutten av mai. Hvem blir med?  NB: Hold dette 
innenfor gruppa og de andre inviterte! Team fra apostel Robert Bwalyas 
befrielsestjeneste besøker Oslokirken fra 1.-17.september. Det behøves mye og sterk 
forberedelse for det. 

- Jan-Aage delte om kallet til å forstå og leve ut Guds prinsipper om autoritet, som de så 
i praksis i Zambia. Gjør vi ikke det, vil vi aldri få autoritet overfor djevelen. 
Åndskrefter og festningsverker i norsk kultur som står imot sann autoritet. Det 
grunnleggende har med ekteskapet og familien å gjøre, og deretter overfor lederskap i 
alle ledd i menigheten.  Vi må forandre våre holdninger så det leves ut som reflekser i 
våre liv, og vi tjener, hjelper og underordner oss lederne. Dette er en prosess og noe vi 
sammen må meisle ut. Det har en spesifikk og viktig hensikt: At alle kan virke i fylden 
av sin salvelse og vi kan nå de høydene av autoritet Gud har for oss. 

- PC`ne på kontoret (X): Musa på den stasjonære må ordnes. Har ikke fått oppdatert den 
bærbare pga. manglende opprydning av filer som trengs å bevare. (X) må først 
overføre sine. 

- Leie av eget rom til barnamøtene (X, X og X): Har ikke kommet i mål med det. Spørre 
andre om hjelp, hvis det ikke er mulig for overnevnte å gjøre det. Viktig å få på plass 
NÅ.

- Det tause skriket/Bound4Life (X): (X) har fått tilsendt coverbilde fra Norge I Dag. (X) 
må spørre Hordalandsaksjonen om økonomisk hjelp til å kunne skrive ut til alle 
DVDne.  Har ikke gjort noe mer med Bound4Life.

- CDr/materiale til Webshop (Anders og X): (X) fikk ikke tak i det ønskede i USA. 
Andre løsninger? 

- Lager (Anders): Anders har planlagt å rydde lageret etter påskeforestillingen. 

- Websidene (Jan-Aage og Anders): Anders har gjort noen få oppdateringer mens     Jan-
Aage har vært i Zambia. 

- Vi bør ta selvkritikk og være ydmyke for at vi ikke har fått gjort mer siden sist møte. 
Vi burde heller ha ligget foran og rydde vei, hvis vi vil være revolusjonære.  Er vi ikke 
motivert eller tenker det egentlig ikke er dette vi er kalt til, bør vi ikke være med i 
gruppa.  Befrielse forløser masse tid, og vi kan bli fri fra ånd av ”Non-achievement”! 
Neste møte bør bli langt mer effektivt og fruktbart.  Jan-Aage kommer tilbake til når 
det blir.

Med vennlig hilsen (X), for Oslokirkens admin.gruppe 


