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Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA
Vedtatt på NKAs årsmøte 09.-11. mars 2007.

1.1.

Retningslinjer for medlemskap bygger på vedtektenes § 1.2

1.2.

Virksomheter og institusjoner som søker medlemskap i NKA slutter seg til
NKAs formål slik de er formulert i NKAs vedtekter § 1.2.

1.3.

Virksomheter og institusjoner som søker om medlemskap i NKA skal legge
frem vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet
samsvarer med NKAs formål.

1.4.

NKAs medlemmer skal ha eget styre og skal føre separat regnskap for
virksomheten.

1.5.

Medlemsakademiets styre står ansvarlig for å ivareta det ansvar som er
pålagt styret i henhold til NKAs økonomiregler vedtatt av årsmøtet i NKA.

1.6.

Nye medlemmer må regne med å bidra til å styrke og holde ved like NKA
som nettverksorganisasjon.

2.1.

Retningslinjer for tilknytning til NKA bygger på NKAs vedtekter § 3.1

2.2.

Vedtak om tilknytning til NKA skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak NKAs
årsmøte med kvalifisert flertall (2/3). Institusjoner og virksomheter som
vil drive virksomheter som samsvarer med NKAs formål kan være tilknyttet
NKA uten medlemskap. De inviteres til årsmøtene som observatører på egen
kost. I årsmøtet kan de gis talerett, men ikke stemmerett. Status som tilknyttet
NKA innebærer ikke tilgang til NKAs generelle støtteordninger.

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP I NORSKE KIRKEAKADEMIER
Akademiets/forumets navn:

Nye Møtestedet

Adresse:

Co/ Tanum KFUK-KFUM
Lars Ueland Kobro - Bakåsveien 16, 3265 Larvik
90 94 25 61
kobro@usn.no
Lars U. Kobro
Bakåsveien 16, 3265 Larvik
90942561
kobro@usn.np
Randi M. Sølvik
Brunlanesveien 220, 3267 Larvik
454 51 449
randisoelvik@gmail.com
2510 2180375
Vedlegg

Telefonnummer
E-postadresse:
Styreleders navn:
Styreleders adresse:
Telefon:
E-postadresse;
Kasserers navn:
Kasserers adresse:
Telefon:
E-post:
Bankkontonummer:
Styremedlemmer

Nye Møtestedet
søker med dette om medlemskap i NKA slutter seg til NKA’s formål slik de er formulert i
NKA’s vedtekter § 1.1.
X
X

X
X
X

Kirkeakademiet/forumet vil bidra til å styrke og holde ved like NKA som
nettverksorganisasjon.
Styret står ansvarlig for å ivareta det ansvar som er pålagt styret i henhold til
NKAs økonomiregler vedtatt av årsmøtet i NKA.
Kirkeakademiet/forumet et har eget styre og det føres separat regnskap for
virksomheten. (Se vedlegg om styret)
Vedlagt er vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet
samsvarer med NKAs formål.
Vedlagt er forslag til program for kommende semester og gjennomført program
for det foregående semesteret.
For styret

________________________________________
Tanum, Larvik – 14/1 2020

Nye Møtestedet

Mandat og konseptbeskrivelse
«For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
der er jeg midt iblant dem» (Matt. 18.19).

Nye Møtestedet er en vitalisering og en ny-konseptualisering av et flere-årlig
konsept; «Møtestedet» på Tunheim.

Idé og formål:
Nye Møtestedet skal være et sted hvor mennesker møter hverandre, får nye ideer og tar
del i hverandres kunnskap og livserfaringer med en åpen nysgjerrighet og lærevillighet.
Møtene finner sted i en atmosfære av kristen raushet og ærlighet. Programprofilen skal være
inspirert av den Grundvigske tanker som vi også finner i røttene til den verdensvide KFUKKFUM-bevegelsen. I korthet kan det uttrykkes som et fromt ønske om at menneskets
kunnskap og nysgjerrighet er en fullverdig Guds gave slik at innsikt og oppdagelse av livets
vidunderlige mangfold kan være en like verdig «åndelig» aktivitet som de klassiske
aktivitetene vi ofte fyller våre kristne fellesskap med.
Intet negativt sagt eller ment om bønn, bibelstudier eller basar, men vi tror Kirken og de
kristne organisasjonene stigmatiserer seg selv dersom det holder for hardt på faste og delvis
fastfrosset formspråk i våre samværsformer, i alle sammenhenger.
Den allmektige Gud skapte oss- og gjenskaper oss uavlatelig, med fysiske, åndelige og en rekke
intellektuelle, sosiale, emosjonelle og kulturelle ressurser som vi med frimodighet skal bruke
i et levende, og ærlig fellesskap med hverandre. Det er dette vi ønsker å ta på alvor i det
formatet vi vil utvikle på Nye Møtestedet.

Profil, posisjon og publikum
La oss begynne med det siste: Vi er ikke så glad i det passive ordet publikum, men det ble et
fint bokstavrim i overskriften… Vi skal imidlertid ikke utvikle Nye Møtestedet for et passivt
publikum – vi skal utvikle det for aktive deltakere. Vårt menneskesyn og vårt kunnskapssyn
bygger på en forestilling om at kunnskap, innsikt, opplevelser og mening, skapes i sosiale prosesser. Vi skaper mening hos- og for hverandre. Vi vil derfor i Nye Møtestedet skape et fora
der voksne mennesker opplever en arena og en atmosfære som balanserer mellom flere forhold; både som aktive deltakere og mottakere, i et spenn mellom trygghet og utfordring – se
figuren nedenfor.
Vi vil, i møtekonseptet, arbeide med å treffe et balansepunkt mellom ytterpunkter på to uavhengige akser. Vi må diskutere nærmere hvor dette balansepunktet befinner seg i den konkrete programmeringen. Vi illustrere dette i figuren nedenfor.
Som det framkommer der, ligger det et balansepunkt mellom fire ytterpunkter, hvor det skapes fire «soner» som vi må forsøke å styre fri for karikaturer av – selv om de fire sonene er helt
legitime å operere innenfor, i andre sammenhenger!

Nye Møtestedet skal posisjonere seg et sted hvor frammøtte opplever at de får nye tanker
og ny erkjennelse; det vi kanskje litt kirke-språklig kan kalle menneskelig vekst. Som det framkommer av figuren, skal det ikke bli for akademisk, heller ikke et rent hygge-treff som ikke
utfordrer. Arrangementene skal ha en profil med en tydelig himmel over programmet, samtidig som det unngår å være eksplisitt misjonerende.

Konkret om metode og opplegg
Konkret vil Nye Møtestedet foregå i Tanum KFUK-KFUMs foreningslokale Tunheim, fire ettermiddager hvert halvår under mottoet som står over scenen og over alt program som foregår
der på huset: Av Guds Nåde, til Guds Ære!
Dørene åpnes kl. 17:00. Fra det tidspunktet er det servering av varm mat, det lukter godt, det er tilgjengelig lekeareal for små barn. I «Cafe Sønnafor» står langbord dekket midt i rommet («Blårommet»). Litt lav musikk, levende lys og litt «eksotisk» interiør i rommet skaper
stemning. Fakler/bål på utsiden.
Gjennom et samarbeid med syriske Hiam Al-chirout, rekrutteres fire arbeidsløse innvandrerkvinner som lager og selger enkle småretter til en buffé
Kl. 19:00 begynner Husorkesteret å spille i storsalen. Folk som må hjem og legge barn er reist.
Gjenværende, tilbakevendt og nye deltakere siger inn i lokalet og finner plasser i «kino-oppsett». En programleder tar etter hvert ordet og ønsker velkommen og introduserer orkesteret
og kveldens program. En eller flere sanger går igjen hver gang og blir signaturmelodier, med
et innhold som kler konseptet. I løpet av 30 minutter introduseres «Kveldens musikalske
møte». Vi har mål om å presentere unge talenter fra Larvik kommunes musikkskole, eller
annet, innenfor denne rammen.
Ca. kl. 19:30 møter vi kveldens tema i form av en eller flere gjester, oftest en «hovedgjest»
som typisk markerer temaet i offentligheten. En salong på scenen rommer programleder
pluss gjesten; og en eller flere andre gjester som snakker med hverandre i åpen nysgjerrig
dialog.
Ulike varianter av formatet kan tenkes: Et intervju-foredrag med en hovedgjest, en kortere
samtale med noen «alminnelige» gjester om hva de tenker etter å ha hørt foredraget; et foredrag med oppfølgende «ordet fritt» i plenum, eller annet. Dette avtales med de ressurs-personene som inviteres, og det vil variere hva som passer best både med hensyn til gjester og
temaenes karakter.
Kl. 21:00: Avslutning. Orkesteret spiller en fast avslutnings-allsang før en teolog fra komiteen
– den samme personen hver gang, lyser velsignelsen. Det er en flott avslutning som sammen
med ordene over scenen, rammer programmet inn i den kristne rammen vi ønsker at hele
konseptet skal ha.

Behandlet som orienteringssak i Tanum menighetsråd 20.06. 2019, og vedtatt i Tanum KFUKKFUMs hovedstyre 13.1. 2020.

Nye Møtestedet
Styremedlemmer høst 2019 / vår 2020
Nye Møtestedet er ingen organisasjon. Det er et samarbeid mellom Tanum menighetsråd og Tanum
KFUK-KFUM. Arbeidet springer ut fra sistnevnte forening og foregår i deres foreningshus, Tunheim.
Det velges ikke et styre i konvensjonell forstand. Personer utfordres og rekrutteres fra forening og
menighet på frivillig basis, med en forventning om å sitte to år; fire semester. Det vil bli
utnevnt/rekruttert et medlem til nedenstående gruppe fra nyvalgt menighetsråd i Tanum menighet,
på deres første møte i 2020, den 22. januar.

Navn
Lars U. Kobro
Anne Elisabeth Utklev
TK Lang
Are Larsen Otterdal
Elin Wiik Landmark
Silje Brekka
Randi M. Sølvik
NN (menighetsrådet)

Telefon
909 42 561
938 88 661
924 20 577
901 68 301
993 53 714
977 13 733
454 51 449
-

Ansvar
Leder/program/informasjon
Nestleder/sekretær/program
Program
Musikk/program
Praktisk, lokaler
Syrisk Café/program
Kasserer/program
Program/kontakt med MR

MØTESTEDET

- vår 2020

CAFÉ SØNNAFOR – Bugnende syrisk buffetbord fra kl. 17:00-19:00.

Syriske kvinner lager enkle buffet-retter som passer for alle smaksløker. Kjøkkenet ledes av Hiam Alchirout. Lekeapparater står framme for de minste. Dørene åpner kl. 17:00 og buffeten ryddes ikke vekk
før kl. 19:00. Et familiemåltid koster kr. 300 som minstepris; inntil fem personer. Kr. 50 for hver ekstra
person. Enkeltmåltider, minstepris kr.75.- Varm mat, friskt isvann og kaffe/te. Det er lov å betale over
minstepris for å støtte kvinnene bak Cafe-Sønnafor! Betaling over Vipps, eller kontant. NB! Ingen kortautomat.
Bilde

MUSIKK FØR PRATEN kl. 19:00-19:30.

Dørene til hovedscenen åpnes og møtestedets eget husband spiller opp kl. 19:00. Etter noen få oppvarmingslåter introduseres en musikalsk gjest hver gang. Sammen fyller de scenen med musikalske
aperitiffer før kveldens tema-program. Følg med på Facebook under «Møtestedet-Tunheim». En
allsang eller to kan nok også snike seg inn i programmet. Vi synger med det nebbet vi har. Entré for
musikk og salongsamtale (se nedenfor): kr. 50.
Bilde

SALONGSAMTALE; kl. 19:30-21:00.
Salongsamtalen er en prat mellom to eller flere personer, rundt et tema som engasjerer dem,
og høyst sannsynlig alle oss andre frammøtte. Temaet vil ofte begynne med et kort foredrag,
og så dreie over i en samtale i salongen. Vi håper også at frammøtte blant publikum vil
engasjere seg med spørsmål og kommentarer. Vi understreker imidlertid at kveldens ærlige
møter i salongen først og fremst handler om å utforske temaer i dialog – ikke slå hverandre i
hodet med polemikk eller politikk.
Bilde

Vårens temaer
Entre: Kr. 50,- NB! Ingen kortautomat. Kun Vipps og kontant!
Salongsamtalene begynner med kort foredrag kl. 19.30 hver av de fire
tirsdagene.

Tirsdag 4. februar

En pilegrim i livet
Kan man gå seg til lykke? Eller mening?

musikalske gjest,.

Hvorfor i all verden skal man gå fra Stavern til Santiago de Compostela, i
Spania?! Interessen for pilegrimsturer og pilegrimsvandring er økende.
Mari Haga er pilegrim på deltid - hun jobber halve året og er pilegrim
resten, sånn omtrent. Denne kvelden vil hun dele tanker og opplevelser i
samtale med Anne Elisabeth Utklev. Vi får også høre om den nye
pilegrimsleden i Vestfold. Tore Dvergastein kommer fra bispekontoret og
forteller om det nye tilbudet. Magnus Brekke Aalbu er kveldens

Tirsdag 3. mars
Gud velsigne Amerika – falske nyheter som baner vei for Donald
Trump til det hvite hus – igjen?
En innledning basert på boka «Kampen om korset i politikken». Det
går en nasjonalistisk strømning over den vestlige verden med
politikere som ofte spiller på religiøse følelser hos folk. Fredraget gir
innsikt i hvor effektivt, men også hvor farlig det kan være når
religiøse argumenter brukes i politisk argumentasjon.

dem?

Innledningen til Simmones følges opp av en samtale i sofaen mellom
Helge Simmones. Mette Stensholt Schau fra NRK og nyslått redaktør
av Østlands-Posten, Eirik Haugen. Ser vi tendenser i Norge? Hvordan
forholder vi oss til religiøs retorikk i nyhetene i Norge? Og hvordan
forholder vi oss til «falske nyheter»? Avslører vi dem eller sluker vi

Tirsdag 21. april

Hva har skjedd med solidariteten?

innledninger.

Er solidariteten i samfunnet erstattet med individualisme? Medlemskap i fagforeninger og frivillige
organisasjoner går ned. Er det slik at solidariteten
forvitrer, eller viser den seg bare i nye former? Tenk på
ungdommens miljøengasjement – og hva med den
såkalte «delingsøkonomien»?!
Yngve Hågensen,
trenger ikke nærmere presentasjon, og tidligere
Miljøvernminister, fylkesmann og Kirkens bymisjon
leder Helen Bjørnøy, sam-taler med Lars U. Kobro i
sofaen, etter at de to gjestene først har hatt to korte

Tirsdag 12. mai

Livsmestring gjennom livet
Livsmestring introduseres i disse dager som ett av tre hovedtema i den nye
læreplanen for norsk skole. Hva betyr det – og hva er egentlig livsmestring?
Hva med alle oss som ikke hadde temaet på læreplanen da vi gikk på skole?
– Har vi svakere livsmestring? Hva fremmer og hva hemmer slik mestring?
Universitetslektor fra Nasjonalt læringsmiljøsenter Nina Grini, innleder til
samtale. Med oss i sofaen denne kvelden får vi mennesker som har erfaringer
med både nederlag og seire i arbeidet med livsmestring. Kanskje noe å lære
for oss alle? Samtalen ledes av Randi Sølvik.

