DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

Tlf 38 19 68 80
E-mail: Randesund.Menighet@
Kristiansand.kommune.no

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTE TORSDAG 10. OKTOBER
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Kjetil T. Lervik, Kirsten Leidal,
Margrete K. Dybdahl, Gisle A. Johnson, Vegard Hansson, Bård Arne Leite og Eivind
Martinsen.
Forfall: Randi K. Skaar
Åpning v/Svein Arve Egeland
Innkalling og saksliste godkjent
Diakoniutvalget var invitert og vi fikk en presentasjon av arbeidet deres:
 Bønnetjenesten: Hver dag er det 1 times bønn i kapellet. De deltar i
forbønn i gudstjenester 2-3 ganger i året.
 Besøkstjenesten: Det er ca 10 besøkere. Besøkstjenesten er de 2-3
siste årene organisert under diakoniutvalget. Det er årlig samling med
alle besøkere.
 Tirsdagslapskaus: Nytt tiltak i år, med 3 tirsdager høsten 2013. Første
gang kom det ca 100 stk. Folk i alle aldre er velkommen!
 Diakoniutvalget er medvirkende på minnegudstjenesten i.f.m.
allehelgen.
 Hyggetreff på omsorgssentrene: Treffene er åpne for flere enn bare
beboere. Oppfordrer flere til å komme.
 Pilgrimsvandring: De 2 siste årene har de arrangert pilgrimsvandring på
gamle stier fra Dvergsnes skole til Randesund kirke.
 Nyttårsfest: Årlig fest for folk med psykisk utviklingshemming.
Arrangeres i Søm kirke. Del av program i «En kirke for alle».
 Diakoniens dag: 1 søndag i året hvor diakoniutvalget medvirker.
 Hvordan kan kirken hjelpe folk i vanskelige perioder? Ønsker å lage et
system som kan fange opp behov.
Diakoniutvalget var representert ved Anne Flottorp, Kirsten Vigemyr, Roald
Kvarsten og Ragnhild Skoge.
ORIENTERINGSSAKER:
1. Kirkesjefen i Kr.sand har sendt uttalelse og svar på varsel om utvidet område
til endring av reguleringsplan for området Strømme/Korsvik, felt 03-07. Det
gjelder feltet som skal bygges ut til seniorboliger, Randesund hageby. Det er
presisert at vi har behov for parkeringsplassen til Søm kirkes arrangementer
både i ukedagene og helgene.

2. Vi har mottatt forslag til handlingsprogram fra fellesrådet for perioden 2014-17.
Frist for uttalelse er 15. okt.
Vi har meldt inn følgende behov:
 Ny dør i kjeller med døråpner. Døren er mellom heis og toaletter, inkl.
handicap-toalett. Anslått pris kr 50.000, I 2012 ble det meldt inn behov for midler til oppussing Randesund kirke.
Det ble ikke avsatt penger til det.
 Randesund menighet vil få kr 26.000,- mindre i tilskudd i 2014 enn
2013.
Kr.sand kirkelig fellesråd har en utfordrende økonomi.
3. Ann-Helen orienterte om foreløpige planer for jubileumsfeiring i.f.m.
Randesund kirkes 150-års jubileum. Komiteen ønsker en økonomisk ramme til
arrangementene. Dette vil gjøres i.f.m. budsjettarbeidet for 2014.Randesund
kirke trenger også penger til oppussing. Kirketjenerteamet kan bidra med
arbeid, men har ikke penger til materialer. Flere forslag ble fremmet: Bruke av
fond eller sette av på vanlig driftsbudsjett?
4. Daglig leder ga orientering om status for Søm ungdomskor etter henvendelse
fra styreleder i koret.
REFERATSAKER:
1. Ref. fra diakoniutvalg 29.08.13 og 04.09.13
2. Ref. fra trosopplæringsutvalg 10.09.13
SAKER:
44/13

Referat fra menighetsrådsmøtet 05.09.13 godkjent m/merknad til
orienteringssak nr 4.
Konfirmasjonsarbeidet for kullet 2012/13 må evalueres.

45/13

Konstituering av menighetsrådet
Menighetsrådet ble 22. november 2012 konstituert for 1 år. For
perioden okt. 2013 til høsten 2014 ble følgende konstituert:
Vedtak:
Svein Arve Egeland fortsetter som leder et år til.
Ann-Helen Dolsvåg fortsetter som nestleder et år til.

46/13

Ny salmebok 2013
Randesund menighet arrangerer 2 salmekvelder i høst, 8. oktober og 5.
november, hvor vi vil synge salmer fra den nye salmeboken. Sindre
Eide og Estrid Hessellund, ansatt i Eide forlag, promoterte den nye
salmeboken 8. oktober. Hele domprostiet var invitert samme dag.
Bruk av salmeboken må vedtas i menighetsmøte. Menigheten må bære
alle utgiftene i forbindelse med ny salmebok. Ved tidlig bestilling får
menigheten gratis tilgang til digital salmedatabase ut juli 2014.
Vedtak:
Det arrangeres menighetsmøte etter en gudstjeneste i november.
Staben berammer dato.

47/13

Randesundsdøgnet
Dag Beek ved Haumyrheia skole har sendt ut mail til skoler, fritidsetat
og menigheter der han orienterer om at skolen ikke ønsker å arrangere
Randesundsdøgnet i sin nåværende form. De kan ikke trekke i gang
noe arrangement, men vil vurdere å bidra ved eventuelt arrangement.
Han ber om innspill fra berørte parter om det skal videreføres, legges
ned eller fornyes.
Vedtak:
Randesund menighet har mange tilbud til barn og unge og vil ikke dra i
gang et slikt arrangement. Hvis andre gjør det, vil vi vurdere å støtte
opp slik det er gjort tidligere.

48/13

Komite Søm kirke 10 år
Søm kirke er 10 år 1.søndag i adventstiden 2014. Som tidligere vedtatt
bør dette markeres. Det må velges leder for komite for jubileumsfeiring.
Det ble ikke tid til å behandle denne saken.
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Natteravn
Randesund menighet er satt opp på som Natteravn 26. oktober i
Kristiansand sentrum. Samme kveld er det menighetsfest i Søm kirke.
Vi har fått utfordring om å bytte til november. Vi utfordrer diakoniutvalget
til å finne folk.

50/13

Grønn kirke
Diakoniutvalget ble utfordret til å utarbeide forslag til handlingsprogram
for Randesund menighet. De ønsket ikke å gjøre dette. Kirsten Leidal
og Bjørg Sløgedal lager forslag til neste menighetsrådsmøte.
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Eventueltsaker

51/13-1

Innstilling av vikar for diakon
Det var 5 søkere til vikarstillingen.
Vedtak:
Randesund menighetsråd innstilte enstemmig Kristin Haugen til
vikariatet.
Innstillingen samsvarte med intervjugruppens innstilling.

51/13-2

Gave til Søm kirke
William R. Glad ønsker å gi et bilde til Søm kirke tenkt hengt opp i
trappenedgang i våpenhuset.
Vedtak:
Menighetsrådet ber tidligere liturgisk komite komme med anbefaling til
menighetsrådet.

51/13-3

Forespørsel om å selge Afrikavarer på kirkekaffe
Astrid Hareide søker om å få selge produkter laget i slummen i Nairobi
til inntekt for grupper som arbeider i disse områdene.

Vedtak:
Astrid Hareide kan selge varer på kirketorget under kirkekaffen etter
gudstjenesten 8. desember.

Menighetsrådet ønsker å invitere giverkomiteen til neste menighetsrådsmøte 14.
november.
Margrete K. Dybdahl ordner mat til neste møte.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

