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REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET 13. MAI 2014 
 
Tilstede: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K. Dybdahl, Kirsten 
Leidal, Bård Arne Leite, Svein Otto Støyl, Vegard Hansson, Kjetil T. Lervik, Eivind 
Martinsen, Randi K. Skaar og Eivind Martinsen 
Forfall: Gisle A. Johnson 
 
Svein Arve åpnet. 
 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
 
 

REFERATSAKER: 

 
1. Ref. fra diakoniutvalget 20.03.14 
2. Ref. fra giverkomiteen, 09.04.14 
3. Ref. fra jubileumskomite Søm kirke, 23.04.14. 
4. Ref. fra årsmøte i Fellesmøtene, 22.04.14 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

  
1. Kirkering v/Ruth Stie overrakte kr 10.000,- i gave til menigheten på 

kirkeringenes årsmøte 24.03.14. 
2. Regnskap pr 06.05.14 viser et underskudd på kr 146.522,-. Giverfinansierte 

stillinger blir fakturert fra fellesrådet 2 ganger pr år mot 3 tidligere.  
3. Orientering fra jubileumskomite RK 150 år: Kirkenytt vil skrive om 

jubileumsfeiringen. Det vil bli mulig å gi gave til menigheten som øremerkes 
Randesund kirke. 
 

SAKER: 

 
 
18/14  Referat fra menighetsrådsmøtet 20.03.2014 godkjent med følgende 

anmerkning til sak 17/14-1:  
Vedtak: Gisle A. Johnson får permisjon resten av 
menighetsrådsperioden (til høsten 2015). 

 
 
 
 



19/14  Gudstjenesteforordningen 
Vedtak: Randesund menighetsråd sender søknad til Agder og Telemark 
biskop om følgende gudstjenesteforordning for 2014 fordelt på 
Randesund og Søm kirker: 

  Randesund kirke: 23 gudstjenester 
  Søm kirke: 98 gudstjenester 

Totalt: 121 gudstjenester 
 
20/14  Godkjenning av gudstjenesteliste 2. halvår 2014 

Forslag til gudstjenesteliste for 2. halvår 2014 lagt fram. Forslaget er 
utarbeidet av staben. 
Vedtak: Forelagt gudstjenesteliste for 2. halvår vedtatt. Juleverkstedet 
bør legges til 1.søndag i advent. 

 
21/14  Informasjon fra Kjetil Lervik vedr. verv i menighetsrådet 

Viser til event.sak 17/14-1. Det må sendes skriftlig søknad om 
permisjon fra menighetsrådet for resten av perioden.  

 
22/14  Søknad om å arrangere Israelstur  

Årets Tøff-ungdommer har avslutning i slutten av mai og årets 
konfirmantkull skal inviteres til Tøff-kurs fra høsten 2014. Det bør 
foreligge en avklaring om det skal arrangeres tur til Israel juni 2015. 
Trosopplæringsutvalget har gått inn for at det kan arrangeres en større 
tur annethvert år. Menighetspedagog Liv Godtfredsen er villig til å ta 
ansvar for å arrangere tur dersom det blir vedtatt. 
 
Vedtak: Menighetsrådet ser positivt på turen for menigheten og 
ungdommene tilknyttet menigheten og gir tillatelse til å arrangere tur 
vår/sommer 2015. Menighetsrådet stiller garanti på kr 20.000,- for å 
dekke reise for ungdomsarbeider eller gi subsidiert pris til flere ledere. 
 

23/14  Vennefest 
Randesund menighet var med i komiteen for fellesarrangementet 
«Vennefest» i Gimlehallen høsten 2013. Det var mange barn innom og 
ble et fint samarbeid med menigheter i hele Kristiansand. 
  
Vedtak: Randesund menighet inngår avtale om å arrangere Vennefest i 
samarbeid med Filadelfia, Betania Kristiansand og Kristiansand Frikirke. 
Vi forplikter oss økonomisk og blir medlem av hovedkomite. 
 

24/14  Strategi 
Vi legger strategiplan, utarbeidet av forrige menighetsråd, til grunn for 
videre arbeid. Det kan være tilføyelser og rettelser. Viktig å se framover 
når ny strategi legges. 
Følgende punkter ble nevnt: 
Utvalg/lag bør ha 3-års planer 
Visjon om å fylle kirka hver søndag. 
Det må detaljplanlegges. Vi brenner frivillige i «begge ender». Hvordan 
rekruttere frivillige? 
«Tilhørighet» må være et mål for ny visjon. Forslag om å bruke «Fra 
mørket mot lyset». Alt arbeidet bør bindes sammen. Ledere i alle 



undergrupper og lag bør inviteres jevnlig til menighetsrådet for å gi 
informasjon om arbeidet og ledersituasjonen.  
Vedtak: I forbindelse med strategiarbeidet innkalles det til strategimøte  
5. juni kl 18.30. Daglig leder sender mail til undergruppene for info om 
hva som kan være annerledes og ledersituasjonen etter ferien. 

 
25/14  Datoer for menighetsråd høsten 2014 

4.september – tur til Mineralparken sammen med stab, 16. oktober,  
13. november og 4. desember.  
 
Vedtak: Foreslåtte datoer vedtatt. Vegard Hansson, Kirsten Leidal og 
Bjørg Sløgedal valgt til komite for tur 4. september. 

 
26/14 Eventuelt 
   
 
Svein Arve Egeland    Bjørg Sløgedal 
Leder      Daglig leder 


