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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE 
TORSDAG 5. SEPTEMBER 
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Gisle A. 
Johnson, Kjetil T. Lervik, Vegard Hansson, Kirsten Leidal, Randi K. Skaar, Wenche I. 
S. Stallemo og Eivind Martinsen. 
 
Eivind Martinsen åpnet 
 
Innkalling og saksliste godkjent 
 

 

ORIENTERINGSSAKER 

  
1. Randesund menighet og Frigstad bedehus er invitert til formannskapets møte i 

Ytre Randesund 4. sept. kl 10.00 på Holte skole. Sammen har vi fått avsatt 10 
min. til et innlegg om vårt arbeid. Ingunn Holm fra Frigstad bedehus og Bjørg 
Sløgedal fra Randesund menighet deltok på møtet.   

2. Ny misjonsavtale mellom Randesund menighet og Misjonsalliansen er 
underskrevet av Svein Arve Egeland og Bjørg Sløgedal 27.08.13. 

3. Margrete K. Dybdahl leste opp evalueringsbrevet som er sendt til NMS etter 
avslutning av misjonsprosjektet på Madagaskar 2010-2013. I brevet ble det 
påpekt 8 punkt til forbedring. Misjonsutvalget trenger 2-3 nye medlemmer. 
Utfordring blir gitt i gudstjenesten 22. sept. Astrid Aasen og Andreas Andersen 
kommer på gudstjenesten 22. sept. hvor det nye prosjektet blir presentert. 3 
menigheter i Kr.sand har misjonsprosjekt i Misjonsalliansen.  

4. Det er 58 påmeldte nye konfirmanter i Randesund menighet pr 30.08.13. Det 
er stor konkurranse fra andre menigheter i bydelen. Innsalget på våren må 
planlegges godt. Det er ikke gjennomført evaluering fra årets konfirmanter og 
deres foresatte. 

5. Taran produksjon leier Søm kirke til konserten «Stille natt Hellige natt» 3. des. 
for 15% av bill.innt. 

6. Randesund menighet vil, sammen med andre menigheter i Kristiansand, være 
medarrangør på HalloVenn-arrangement i Gimlehallen 31. oktober.  

7. Menighetsrådet ønsker å rette en stor takk til Liv Godtfredsen for engasjement 
og vel gjennomført ungdomstur til Israel. Turen fikk et overskudd på kr 5.892,- 
og menighetsrådet trenger dermed ikke yte økonomisk støtte som det var søkt 
om. 

8. Det er nytt møte om menighetsutvikling i utbyggingsområder 12. nov. 2013. 
Kirkesjefen vil kalle inn alle menighetsråd i prostiet. Det er stor utbygging i 
Randesund. Mange små fellesskap er med på å bygge menighet. Via 
givertjenesten blir det mer forpliktelse til menighet. Erfaringer fra Hånes og 
Justnes viser at det er knyttet utfordringer i utbyggerområder. 



REFERATSAKER 

 
1. Kirsten Leidal informerte fra møte i fellesrådet: 

 Kr.sand kirkelige fellesråd står foran en krevende økonomisk situasjon. 
I 2012 ble det et underskudd på kr 500.000,-, i 2013 må det kuttes kr 
400.000,- og planlagt kutt i 2014 er kr 800.000,-. Tilskuddet fra 
bispedømmerådet til kateketstillinger dekker ikke faktiske kostnader. 
Det er foreslått å kutte 15% på ungdomsarbeiderstillingene ved 
nyansettelser. I 2012 fikk noen menigheter i Kr.sand økt daglig leder-
stillingene. Forslag om å tilbakeføre disse. Fellesrådet vil ikke gi 
tilskudd til nye salmebøker. Rammetilskuddet til menighetene blir 
mindre. 

 Høring om det livssynsåpne samfunn: Fellesrådet ønsker at kirken 
fortsatt skal ha vigselsrett og begravelser. 

 Fellesrådet ønsker fortsatt valg samtidig med stortings- og 
kommunevalg. Det gir økt oppslutning. 

 Stillingen til ny kirkesjef blir utlyst i oktober. 
 

2. Ann-Helen Dolsvåg informerte fra jubileumskomite RK 150 år: 

 Planlagt jubileumsgudstjeneste 21. september 2014. Biskop Stein 
Reinertsen er invitert. 

 Komite jobber videre med program 
 

SAKER 

 
36/13  Referat fra menighetsrådsmøte 23.05.13 godkjent 
     
37/13  Revidering av offerliste 

Revidering av tidligere vedtatt offerliste for 2013.  
 
Vedtak: 
KIA (Kristent kulturelt arbeid), Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria, 
Skjærgårdsgospel og Kirkens ungdomsprosjekt får offer fra Randesund 
menighet i tillegg til tidligere vedtatt offerliste. 
  

38/13  Tjeneste- og bopliktordning for prestene 
Departementet vurderer å fjerne den generelle boplikten for prester og 
har i den forbindelse bedt alle bispedømmeråd om høringsuttalelse. 
Agder og Telemark bispedømmeråd ønsker å innhente uttalelser fra et 
utvalg menigheter.  
Randesund menighet er bedt om å konsentrere sitt svar om 
hovedspørsmålet:  

 Bør dagens tjenesteordning føres videre eller bør den avvikles?  

 Mener dere at dagens ordning er formålstjenlig for Den norske 
kirke, alle hensyn vurdert samlet? 

Frist for høringsuttalelse er 15. sept. 2013. 
 
Vedtak: 
Randesund menighetsråd vil sende følgende svar: 

 Dagens tjenesteordning bør avvikles. 

 Dagens ordning er ikke formålstjenlig for Den norske kirke, alle 
hensyn vurdert samlet. 

 



 
39/13  Ressursgruppe i forhold til internasjonal prest 

Odd Bjarne Ellefsen er tilsatt som ny prest i Domprostiet med særlig 
fokus på det internasjonale miljøet i byen. Stillingen er lenket til 
Domkirkens menighetsråd og til domprost, men det er ønske om å 
etablere en ressursgruppe med en bredde fra ulike deler av byen og 
ulike samarbeidende miljø. Vi er utfordret i samarbeid med 
menighetene i vår sone om å finne en representant til denne 
ressursgruppen.  
 
Vedtak: 
Levi G. Eidhamar blir utfordret som representant i ressursgruppen. Tveit 
menighet støtter forslaget. Hånes har ikke behandlet saken ennå. 
 

40/13  Fellesmøtene i Kr.sand 
Alle menighetene i Kr.sand, unntatt Randesund og Hånes, er 
representert i komite for fellesmøtene som arrangeres hvert år i 
Kr.sand. Vi er utfordret av Erik Albert om å bli medlem. 
 
Vedtak: 
Vi ønsker å bli medlem på følgende betingelser: 
Vi betaler kontingent på kr 2000,- og skaffer 4 frivillige til et av møtene 
som kollektører og vakter. Vi ønsker ikke å bli med i komite, men mener 
at Reidar Skaaland har representert oss og vil gjøre det som 
kapellmester. 
 

41/13 Utlysning av vikar for diakon. 
Anne Eidjord går ut i barselpermisjon 6. desember 2013 til 22. mars 
2015. Vikariatet bør utlyses sept/okt. 2013.  
 
Vedtak: 
Diakonvikar lyses ut som 80% stilling.  

 
42/13  Kunstlotteri 

Jan Fjelde har kommet med forslag om å arrangere kunstlotteri til 
inntekt for nye møbler på kirketorget. Han vil ta ansvar for at bildene 
henges opp på kirketorget i salgsperioden.  
 
Vedtak: 
Randesund menighet ber tidligere utstillere og andre kunstnere om 
bilder til kunstlotteri til inntekt for nye møbler på kirketorg i Søm kirke. 
Kunslotteri arrangeres når bilder er på plass, men det bør ikke komme i 
konflikt med julemessen. 

 
43/13  Eventuelt 
43/13-1 Det må utfordres ny bibelkontakt 
 
Neste menighetsrådsmøte er 10. oktober kl 19.00. Ann-Helen ordner mat til møte.  
 
 
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


