DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

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

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET 30. JANUAR 2014
Tilstede: Svein Arve Egeland, Vegard Hansson, Gisle Johnson, Margrete K. Dybdahl,
Wenche S. Stallemo, Randi K. Skaar, Bård Arne Leite, Kjetil T. Lervik, Kirsten Leidal
og Eivind Martinsen
Forfall: Ann-Helen Dolsvåg
Svein Arve Egeland åpnet.
Innkalling og saksliste godkjent.
Menighetsråd og stab (med forfall Torill Farstad Dahl og June B. Myhrstad) var
samlet fra kl 18.00 -21.00. Odd Jone Linnebo var invitert for å holde innlegg om
strategi. Han kom med forslag til modeller som passer menighet. Eget
vedlegg/notater fra dette møtet vil bli tilsendt senere. Stab og menighetsråd samtalte
i etterkant om hvilke tanker og ideer vi har for menigheten.
ORIENTERINGSSAKER:
1. Årsstatistikk for Randesund sokn for året 2013 viser at antall gudstj.deltakere
på gudstj. på søn- og helligdager har økt fra 186 til 192 personer fra 2012.
Gj.snitts antall deltakere på alle gudstj. har økt fra 156 til 165. Randesund har
også hatt økning i antall døpte fra 90 til 102. Antall utmeldinger har økt fra 32 til
50, innmeldinger har økt fra 4 til 9.
2. Samarbeidsråd for menighet og misjon inviterer menighetsråd, ansatte og
misjonsutvalg til inspirasjonssamling i Lund kirke 25. mars kl 19-21.30.
Påmelding innen 14. mars til Bjørg Sløgedal.
REFERATSAKER:
1. Ref. fra misjonsutvalg 6. januar 2014. Misjonsutvalget ønsker å arrangere tur
til Ecuador august 2015. TØFF ønsker å arrangere ungdomstur til Israel juni
samme år og vi må undersøke om dette vil bli kollisjon hvis ungdommer
inviteres til begge turene. Dette drøftes videre i misjonsutvalget.
2. Evje menighetsråd ønsker utendørs gudstjeneste i Mineralparken 1. juni 2014
og Rabakoret blir forespurt om å delta.

SAKER:
01/14

Referat fra menighetsrådsmøtet 05.12.2013 godkjent

02/14

Jubileumskomite Søm kirke 10 år
Det er planlagt festuke/markering i uke 48 med avslutning av jub.feiring
1. søndag i adventstiden. Kirkeringene og Søm kirkekor kontaktes for
samarbeid om jubileet.
Vedtak:
Steinar Tverrli er forespurt og har sagt seg villig til å være leder i
jubileumskomite for Søm kirke 10 år. Bård Arne Leite stiller som
representant for menighetsrådet. Elin Andersen er foreslått og forespurt
som komitemedlem.

03/14

Natteravn våren 2014
Randesund menighet meldte avbud som natteravn høsten 2013. Vi er
utfordret til å stille med natteravner i Kr.sand sentrum våren 2014.
Vedtak:
Randesund menighet stiller som natteravn 24. mai 2014. Randi K.
Skaar og Wenche I. S. Stallemo har meldt seg og stiller sammen med
sine respektive ektefeller.

04/14
04/14-1

Eventuelt
Oppussing Randesund kirke i forbindelse med 150-års jubileum
Bygdekvinnelaget er blitt forespurt om å sy nye puter til benkene, men
har gitt tilbakemelding om at de ikke kan påta seg det. Hos eksterne
firmaer vil prisen være ca 100.000,- Vi vurderer om vi kan finne andre
frivillige til å sy eller sjekke om det er mulig å sy i Asia for en rimeligere
sum. Historielaget og Bygdekvinnelaget har gitt signaler om at vi kan
søke økonomisk støtte hos dem.
Oppbevaring av gamle bøker og dokumenter
Randesund menighetsråd har ingen ordning for sikker oppbevaring av
gamle innleverte bøker og dokumenter. Det henvises til Statsarkivet.

04/14-2

Kirkesjef og domprost ønsker å komme på besøk til Randesund menighetsråd
20.mars 2014.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

