
Årsmelding for MUV 2017 
 
MUV har hatt et spennende og innholdsrikt 2017. Vår pastor Rune Breivold 
Haugen har vært ansatt fra 1.1.2017 og begynt å sette preg på forsamlingen. På 
slutten av året inngikk vi også en avtale med Åshild Opedal Hugdal hvor hun fra 
og med 1.1.2018 er tilsatt i et halvt års vikariat som barne- og ungdomsarbeider i 
20% stilling.  
 

Lederskap og pastor/daglig leder 
 
Lederskapet bestod pr 31.12.2017 av: 
Ingveig Opedal Fossli 
Heidi Fossan 
Torbjørn Landmark 
Tor Inge Lien 
Marthe Nøstum 
Hilde Stavseth 
 
I tillegg har pastor og daglig leder Rune Breivold Haugen møterett og deltar stort 
sett på alle lederskapets møter. Lederskapet møtes jevnlig, omtrent én gang per 
måned, for å planlegge framdrift, dele visjoner, få orientering fra pastorens 
arbeid, og for å samles i bønn for menigheten. I tillegg til disse møtene har 
lederskap og pastor deltatt på to samlinger i programmet Agenda1, arrangert av 
Normisjon med fokus på menighetsbygging.  
 

Møtepunkt 
 
Kjernen i MUV er gudstjenestene, omtrent annenhver søndag. Her er lovsang, 
nattverd, mini-MUV, gode andakter, og tid til kaffe og prat viktig.  
 
Vi har ønsket å øke frekvensen på møtene, og har i 2017 prøvd ut konseptet MUV 
Extra – kveldsmøter i enkelt format med forskjellig fokus alt etter hvem som tar 
initiativ til å arrangere møtene. Tema har vært lovsang, misjon m.m. Møtene har 
hatt ca. 15 personer til stede i gjennomsnitt. Selv om oppmøtet ikke blir i samme 
skala som på gudstjenestene, er dette noe vi tror på og noe vi vil fortsette med i 
2018. Møteformen er fortsatt under utvikling. 
 
Høsten 2017 ble det arrangert MUV-weekend på Mjuklia etter samme konsept 
som fjorårets weekend på Søvasslia. Godt oppmøte og gode tilbakemeldinger 
gjør at lederskapet planlegger ny weekend i 2018. 
 
I tillegg ble det arrangert samlivskurs i regi av MUV på Melhus bedehus, samt et 
åpent julegrøtsarrangement på lille julaften. MUV kommer til å fortsette å satse 
på lignende arrangement i håp om at de skal være en ressurs både for 
menigheten og for resten av samfunnet på Melhus. 
 
 
 



Mini-MUV 
 
Hilde Stavseth har hatt ansvar for barnearbeidet mini-MUV. Vi har hatt grupper 
for 3-5 år, 1.-3.trinn og 4.-7.trinn. Det har vært rundt 10 barn som deltar på hver 
gruppe hver gang, med faste ledere og medhjelpere på alle gruppene. I tillegg har 
Den norske kirke i Melhus og Acta Trøndelag (Normisjon sitt barne- og 
ungdomsarbeid) deltatt i og støttet arbeidet.  
 
Under MUV-paraplyen organiseres også Embrace, ungdomsmøter én lørdag per 
måned. Møtene består av lovsang og andakt, kafé og sosialt opplegg. Mye av dette 
organiseres av ungdommene selv. Dette gleder vi oss stort over, og ønsker å 
bidra til at Embrace fortsetter å være et godt møtested.  
 
Vi forsøker nå å styrke barne- og ungdomsarbeidet med egen ansatt barne- og 
ungdomsleder, Åshild Opedal Hugdal, ansatt fram til 31.6.2018. Dette fordi vi 
gjennom 2017 opplevde økende press på begrensede ressurser innenfor 
barnearbeidet, samt at vi pga Runes reduserte stilling (farspermisjon) i deler av 
2017 fikk frigjort midler som muliggjorde en slik midlertidig ansettelse. 
Lederskapet vil ta en ny vurdering av denne situasjonen ved oppstarten av 
høstsemesteret 2018. 
 
 

Musikk/lovsang 
 
Tre lovsangsteam har vekslet på ansvaret på møtene. Det er vi veldig 
takknemlige for. Dette gir litt variasjon, og samtidig er det flott å kunne dele på 
oppgaven da det krever mye planlegging og øvelse. 
 
 

Kollekt og fast givertjeneste 
 
I 2016 ble fast givertjeneste etablert i MUV, hvor målet i første omgang har vært 
å komme opp i 30.000 kr per måned. Dette har økt noe gjennom 2017 og per 
desember hadde vi en månedlig fast givertjeneste på ca. 34.000 kr. Dette for 
blant annet å kunne dekke personalkostnader for en pastor i 50% stilling, i 
tillegg til at MUV har gitt 10% av samlet fast givertjeneste og kollekt til et 
misjonsprosjekt i Kambodsja i regi av Normisjon.  
 

Smågrupper 
 
Smågrupper (husgrupper, bibelgrupper o.l.) skal være en viktig del av 
menighetslivet. I små fellesskap er det enklere å dele tro og liv i hverdagen.  Flere 
husgrupper er etablert, og vi ønsker å se flere komme inn i småfellesskap.  
 
MUV Fotball har blitt et veletablert møtepunkt for fotballglade mannfolk. Her 
møtes MUVere og andre til dyst på Øya vgs hver onsdag kl 20.  
 
 



Vi tror det er viktig å treffes utenfor MUV. De små fellesskapene utgjør det store MU  

Samarbeid 
 
I løpet av 2017 har vi samarbeidet med NLM om gjennomføring av bibelhelg. 
Ellers kan vi nevne samarbeid med frivillighetssentralen og flyktningetjenesten 
på Melhus i forbindelse med julegrøtsamlingen på lille julaften.  
 
MUV deltar også på koordineringsmøtene på Melhus Bedehus hvor aktiviteter og 
møter koordineres i en felles kalender. Fellesskapskomiteen ledet av Solveig 
Lilleberg holder tak i disse møtene.  
 
Vi tror på samarbeid og på det å velsigne hverandres aktiviteter og drømmer. 
Samarbeid på tvers av det kristne landskapet i Melhus blir viktig også framover. 
 
Bedehusstyret gjør også en utrolig viktig jobb for at vi har et flott bygg å møtes i. 
Vi er svært heldige som har et så flott lokale. Det er avtalt innad i Normisjon at 
MUV og Melhus Normisjonsforening deler på Normisjons 2 stemmer i 
bedehusstyret, og MUV vil fra og med 2018 stille med 1 representant i styret.  
 
 
 
 
 


