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 20. MARS 2014
Tilstede: Svein Arve Egeland, Margrete K. Dybdahl, Ann-Helen Dolsvåg, Svein-Otto
Støyl, Bård Arne Leite, Gisle A. Johnson, Kjetil T. Lervik, Vegard Hansson,
Randi K. Skaar og Eivind Martinsen
Forfall: Kirsten Leidal
Bjarne Sveinall åpnet.
Innkalling og saksliste godkjent.
Domprost Bjarne Sveinall og konst. kirkesjef Jannicke Greipsland var med i første del
av møtet.
Følgende temaer ble gjennomgått:
- Tall fra årsstatistikken. Er det ting som går markert opp eller ned?
Gode tall fra Randesund med en liten oppgang i antall deltakere på gudstj. og
nattverd. På 4-års bok/samling og Tårnagent-helg har Randesund best
oppslutning i hele Kr.sand. Meget gode tall også for LysVåken.
- Stab/menighetsråd
Menighetsrådets oppgave er å vekke og nære menighetslivet i soknet.
Hvordan få til en god samhandling? Det er 3 ledere: Sokneprest, daglig leder
og menighetsrådsleder. 2 arb.giverlinjer i stab. Trekke inn ansatte i
menighetsråd ca 1 gang i året, i tillegg til felles samling for menighetsråd og
alle ansatte.
- Konfirmant-utfordringen dette året. Menighetens strategi for å øke
konfirmanttallet
Totalantallet for kirkelig konfirmasjon i Randesund er høyest i Kr.sand. Under
50% deltakelse av menighetens kull regnes som kritisk. Tenke ressursgruppe,
ikke la arbeidet hvile på enkelte ansatte. Tidligere ressursgrupper har fått for
lite informasjon og har manglet langtidsplan for konfirmantarbeidet. Ved bruk
av ressursgruppe må denne brukes bra og de må få gode planer for arbeidet i
god tid. Kvaliteten må jobbes med hele tiden. Evaluering fra konfirmantene
skal gjøres skriftlig. Trosopplæringsutvalget jobber med nytt
presentasjonsopplegg, med bl.a. ny folder til høstens kull. Viktig å selge
produktet vårt. Bruk ungdommer i konfirmantarbeidet, -gjerne de som er 3 år
eldre enn konfirmantene.
Viktig å fokusere på det som er bra!
- Utbyggingsområde
I Randesund er det stor utbygging. Vi bor i et pressområde. Benestad-feltet
starter utbygging i 2014-15.

Hvordan bygge kontakter i nye byggefelt? Andre menigheter er gode på å
bygge fellesskap. Viktig å møte nye innbyggere når de kommer. Det viser seg
at de fleste bestemmer seg første året for hvor de vil gå i menighet. Har vi et
godt mottaksapparat til å ta i mot nye? Organisere grupper til å ta i mot nye, gi spesifikke oppgaver, som for eksempel oppmerksomhetspatrulje. Hele
menigheten har et ansvar for å hilse på folk. Kan vi ha rulletekst på skjermen
før gudstjenesten: «Hils på sidemannen»? Få folk inn i komite, utvalg. Det
viser at de betyr noe for menigheten. Menighetsrådet må gi ansvar til
undergruppene om å møte nye folk. Kan nye innbyggere inviteres med lapper i
postkasse til for eksempel Tema, te og tapas. Det er mye å ta tak i. Vi har hatt
mange utmeldinger av unge familier. Den norske kirke er ikke like bundet til
staten som tidligere, vi må bygge selv. Potensialet er enormt, kirka burde vært
full.
Oppsummering:
Glede oss over det som fungerer. Hvilke muligheter finnes i undergruppene?
Vi har en stor menighet med mange muligheter. Knytte arbeidet i kirka tettere
sammen.

REFERATSAKER:
1. Ref. fra diakoniutvalg 09.01.14. Diakoniutvalget ønsket at vi samtalte om sak
3/14. Dette utsettes til møte i mai.
2. Ref. fra misjonsutvalget 18.02.14
3. Ref. fra jubileumskomite RK 27.02.14. Ann-Helen informerte.
4. Årsmelding for Sorg og omsorg i Kristiansand domprosti 2013.
5. Ref. fra trosopplæringsutvalg 22.01.14

ORIENTERINGSSAKER:
1. Diakonstudent Ingjerd Benestad Sand er i praksis hos diakon Kristin Haugen 4
uker fra 10. mars 2014.
2. Taran AS leier Søm kirke onsdag 3 des. 2014 til konsert Stille natt Hellige natt,
kl 21.30. De betaler samme leiesats som tidligere.
3. Kjell Nupen bisettes fra Søm kirke tirsdag 25. mars 2014.

SAKER:
12/14

Referat fra menighetsrådsmøtet 20.02.2014 godkjent.

13/14

Gjennomgang etter årsmøte 16.03.14
Årsmeldingen gjennomgått sammen med domprost og kirkesjef.
Menighetsrådet vil gå grundigere gjennom innspillene senere.

14/14

Budsjett for 2014
Budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av fjorårets menighetsregnskap og
budsjett fra fellesrådet for giverfinansierte stillinger.

2. budsjettforslag for 2014 er justert med økning i trosopplæringsmidler
på kr 36.000,- og ekstra midler til konfirmantarbeidet på kr 10.000,-. Det
er også tatt med vedtatte kostnader i.f.m.150-års jubileum for
Randesund kirke.
Budsjettforslag for 2014 viser et underskudd på kr 139.925,-.
Vedtak:
Budsjett for 2014 vedtatt.
15/14

Ny representant til KUP
Det må velges ny representant til Kirkens ungdomsprosjekt.
Menighetsrådets medlemmer utfordres til å komme med forslag på
navn til neste møte.

16/14

Ny offersøknad
Kirkens nødhjelp har sendt forespørsel om kollekt til TV-aksjonen NRK
2014 for Kirkens nødhjelp. TV-aksjonen er 19. oktober 2014.
Vedtak:
Staben kan vedta. Tas tilbake til menighetsråd hvis ikke stab vil avgjøre.

17/14
17/14-1

Eventuelt
Fratredelse fra menighetsråd
Gisle Johnson har bedt om å bli fritatt fra vervet i menighetsrådet p.g.a.
ny jobb som dommer i tingretten.
Kjetil T. Lervik vil komme med nærmere informasjon om hans videre
verv i menighetsrådet i møte 13. mai.
Vedtak: Gisle A. Johnson får permisjon resten av
menighetsrådsperioden.

17/14-2

17/14-3

Gave i forbindelse med Nupens bisettelse
Randesund menighet vil gi kr 2000,- til Son-senteret i.f.m. Nupens
bisettelse.
Regnskap 2013
Regnskapet ble oversendt fra kommunens regnskapstjeneste fredag
14. mars 2014 og forslaget ble presentert på menighetens årsmøte
søndag 16. mars 2014. Det viser et overskudd på kr 95.648,-.
Vedtak:
Regnskapet for 2013 vedtatt.

Neste menighetsrådsmøte er flyttet til fra torsdag 8. mai til tirsdag 13. mai 2014
kl 19.00 på kirketorget.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

