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 20. FEBRUAR 2014
Bjørg åpnet.
Innkalling og saksliste godkjent.
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Kjetil T. Lervik, Margrete K.
Dybdahl, Vegard Hansson, Randi K. Skaar, Kirsten Leidal og Bård Arne Leite
Forfall: Gisle A. Johnson og Eivind Martinsen
ORIENTERINGSSAKER:

1. Vi har fått forespørsel fra domprosten om å ta imot en teologistudent fra MF i
praksis i Randesund menighet. Andreas Holm vil ha praksis hos oss i fem uker
fra 23. mars. Det er skaffet hybelleilighet på Søm.
2. Konstituert kirkesjef Jannicke Greipsland og domprost Bjarne Sveinall besøker
Randesund menighetsråd 20. mars 2014.
3. Suksessen fra tirsdagslapskausen fortsetter. Ny rekord med ca 135 personer til
middag. Tros har 78 påmeldte, Tårnagentene hadde 90 barn fra 2.-4.trinn
(tidligere var også 1.trinn invitert)
4. Tros 3.trinn starter opp etter påske. Strømme skole har Forskerfabrikken som
SFO-tilbud 10 ganger etter påske og av den grunn forventes færre Trosdeltakere enn tidligere.

SAKER:
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Referat fra menighetsrådsmøtet 30.01.2014 godkjent.
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Jubileum Randesund kirke 150 år
1. Jubileumskomite har søkt om støtte til oppussing i Randesund
kirke i forbindelse med 150-års jubileum.
Vi har mottatt følgende pristilbud:
Kr 40.000,- + mva til nye teppefliser på galleri.
Kr 25.000,- + mva til oppgradering av malerier på rekkverk galleri.
Fellesrådet har sagt seg villig til å ta regningen på oppgradering av
malerier. Vedlikeholdsteamet i fellesrådet vil også hjelpe med annet
praktisk arbeid i forbindelse med oppussing.
Vedtak:
Menighetsrådet innvilger søknaden på kr 40.000,- + mva under
forutsetning at vi får fast pris.

2. Eventuelt overskudd fra jubileumsfeiring brukes til videre
oppussing av Randesund kirke. Nye puter til benkene vil bli
prioritert.
Vedtak:
Budsjett fra jubileumskomite godkjent.
Eventuelt overskudd settes på bundet fond til oppussing i Randesund
kirke. Det må kunngjøres på jubileumsarrangementene at eventuelt
overskudd øremerkes oppussing Randesund kirke.
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Regnskap Randesund menighet 2013
Regnskapsrapport pr 17.02.2014 viser et overskudd på kr 95.648,- mot
et budsjettert underskudd på kr 178.300,- for året 2013. Regnskapet
sendes over til kommunens regnskapstjeneste for avslutning.
Menighetsrådet ble orientert om resultatet.
Menighetsrådet vil sende en stor takk til giverkomiteen og kirkeringene
for godt arbeid i året som er gått.
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Budsjett for 2014
Budsjettet for 2014 ble ikke vedtatt. Korrigeringer vil gjøres før neste
møte.
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Søm ungdomskor
Det har i høst vært 3-4 medlemmer igjen i Søm ungdomskor. Koret har
medlemskap i Ten-sing Norge. Styret for koret har gjort flere forsøk med
rekruttering av nye medlemmer uten å lykkes.
June B. Myhrstad er ansatt i 10% stilling for å drive koret.
Vedtak:
10%-stillingen til June disponeres av staben etter behov innenfor
trosopplæring (0-18 år). June vil være prosjektleder for div. prosjekter
knyttet opp mot ungdommer. De resterende ungdommene fra
ungdomskoret utfordres til å bli med som hjelpere. June ønskes inn i
konfirmantarbeidet med korkonfirmanter/musikal for neste års kull.
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Veien videre med ny strategi
Strategi for menighet bør gjøres enklere enn for en stor bedrift. Målet er
å bruke strategi som et verktøy for arbeidet i menigheten. Ny visjon bør
komme ut fra strategiarbeidet. Bård Arne Leite ble utfordret til å lede
arbeidet med ny strategi på menighetsrådsmøtet 8. mai 2014.
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Eventuelt
Ingen saker meldt inn.

Menighetsrådet oppfordres til å møte på menighetens årsmøte 16. mars 2014.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

