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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE TORSDAG 25. APRIL 2013
Tilstede:
Menighetsråd: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrethe K. Dybdal, Kirsten
Leidaal, Randi Skaar, Bård Arne Leite, Eivind Martinsen, Gisle A. Johnson
Stab: Torill Farstad Dahl, Anne Eidjord, Liv Godtfredsen, Per Svein Sørensen, Kai, Ellen
Sandvik, Reidar Skaaland
Forfall: Vegard Hansson, Kjetil T. Lervik, Svein Otto Støyl og Bjørg Sløgedal

Svein Arve Egeland åpnet.
Innkalling og saksliste med forbehold for sak 26/13 slik at Ann-Helen Dolsvåg ikke hadde
sagt seg villig til å være leder for jubileumsfeiring.

SAKER
23/13

Godkjenning av referat fra menighetsrådsmøte 21. mars 2013
I forhold til sak 22/13-1 presiserte Ellen Sandvik det ikke var utfordringer i
forhold til innholdet i timene, men på arbeidsmengden for de ansatte m.v.
Referatet godkjent med ovennevnte kommentarer.

24/13

Gjennomgang etter årsmøte 9. april 2013
Det ble kommentert at årsmøtet var godt ledet. Samtidig er det synd at ikke
flere yngre møter på årsmøtet.
Videre ble det kommentert at til neste årsmøte bør det lages en mal for
årsmeldingene hvor en tenker gjennom omfang av meldingene, antall ord,
hvem som skal skrive m.v.

Givertjenesten
Svein Arve Egeland refererte fra Giverkomiteens arbeid, og at leder Lars I.
Gjørv ønsket å delta på Stabsmøte 7. mai 2013 for å orientere ytterligere om
giverarbeidet.
Det ble påpekt at menigheten må forberedes på at givertjeneste må prioriteres.
Videre ble det foreslått at det ble laget et årshjul med hensyn til
informasjon/tiltak knyttet til givertjenesten.
Det er foreslått Menighetsfest 26. oktober 2013.
Videre ble det foreslått å sette opp en tavle for givertjenesten i våpenhuset.
Det bør også vurderes alternative måter for bruken av kortautomat i forhold til
kollekt.

Bibelgrupper
Det ble reist spørsmål om Menigheten bør ha en strategi for bibelgrupper uten
at det ble trukket noen konklusjon. Det er laget en brosjyre vedrørende
bibelgrupper hvor Anne Eidjord og Bjørg Sløgedal er oppført som
kontaktpersoner. Brosjyren legges ut på www.randesund.no.
Det ble diskutert om menigheten bør arrangere Alpha-kurs, men det ble
konkludert med at dette ikke prioriteres nå.

Ad applaus under gudstjenesten
Menighetsrådet er av den oppfatning at situasjonsbetinget applaus er en positiv
reaksjon på gode øyeblikk, og at denne formen for kommunikasjon for mange
også er en viktig del av gudstjenesten og skaper tilhørighet til fellesskapet.
Menighetsrådet ønsker ikke å legge restriksjoner på bruk av applaus under
gudstjenesten.

Søndagsskolen
Det har over lengre tid vært betydelige utfordringer med å få nye personer til å
ta ansvar for søndagsskolens arbeid.

Det enkelte stabs- og menighetsrådsmedlem utfordres til å tenke på aktuelle
navn, og utfordre nye.

25/13

Gudstjenestelisten for høsten 2013
Gudstjeneste 22. september 2013 (utdeling av Min Kirkebok) endres til kl 17.
Det ble reist spørsmål om kveldsmesser kan være et alternativ. Det ble
bemerket at mange mennesker er fraværende i helgene og at en kveldsmesse
kan være et godt tilbud til mange.
Det ble fremmet synspunkter om antall dåp i Randesund kirke, utdeling av Min
Kirkebok og doble gudstjenester i Søm og Randesund kirke. Innspillene tas
med ved utarbeidelse av neste gudstjenesteliste.
Gudstjenestelisten tas til etterretning, men det tas hensyn som er nevnt ovenfor.
Staben har fullmakt til å gjøre de nødvendige endringer.

26/13

150-års jubileum i Randesund kirke høsten 2014
Komiteen for jubileumsfeiringen består foreløpig av Ann-Helen Dolsvåg,
Margrethe Dybdal, Reidar Skaaland og Kai
Det er ønskelig at komiteen suppleres med en person som kan være
kontaktledd mot Søm kirke. Gisle A. Johnson ble utfordret til dette vervet.
Reidar Skaaland vil høre med Bjørn Ole Rasch med henblikk på å bidra til en
Jubileumskonsert.
Foreløpig dato for et arrangement er 21. september 2013.
Det ble diskutert formålet med en slik markering, og hvor det ble bemerket at
fokus bør være en markering for hele menigheten samt en historisk markering.

27/13

Datoer for menighetsrådet høsten 2013
22. august, 19. september, 17. oktober og 14. november 2013

28/13

Eventuelt
Menighetsrådet ønsker å gi Nelson og Kennedy en oppmerksomhet før de
reiser tilbake. Staben undersøker nærmere om behov og alternativer. AU har
fullmakt til å ordne dette.

