DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

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

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

REFERATSAKER:
1.Ref. fra misjonsutvalget 14.10.2014. Viser til sak 25/14. Turen til Ecuador med
Fjære menighet er avlyst da ingen hadde meldt seg på.
2.Ref. fra veikirkekomite 16.10.2014. Det er kommet spørsmål om vi skal ta
betalt for omvisning for cruiseturister. Veikirkekomite avgjør.
3.Ref. fra jubileumskomite Søm kirke 27.10.2014
ORIENTERINGSSAKER:
1. AU tar forslag til Handlingsprogram 2015-2018 til etterretning. I
handlingsprogrammet er det foreslått kr 150.000,- til ombygging av
varmestrekk og oppmontering av varmekonvektorer på kirketorg i Søm kirke.
Beløp er foreslått etter tilbud fra Oras AS.
2. Tøff-kurs: Det er avholdt foreldremøte for Tøff-ungdommene og det er bestemt
at det ikke blir tur til Israel sommeren 2015. Det planlegges London-tur for
gruppen. AU har tatt dette til etterretning. Ungdommene som hjelper til på hele
LysVåken-arrangementet vil få et beløp for dugnad som settes av til tur.
3. Eivind la fram forslag til gudstj. liste vinter 2015. Forslag ble vedtatt, men det
ønskes tilbud om flere søndager med søndagsskole. Søndagsskolen trenger
flere ledere hvis antall samlinger skal økes. Det kan kanskje være lettere å få
ledere hvis en ikke må binde seg for lange perioder. Utfordre noen til
enkeltsamlinger utfra aktuelle temaer.
4. Huledag for 4.trinn ble avholdt 17. oktober i Søm kirke hvor tema var misjon.
Sverre Vik fra Misjonsalliansen var tilstede med undervisning og aktiviteter.
Flere fra staben og andre frivillige avholdt arrangementet som hadde
rekordstor oppslutning på 50 barn. Alle skolene i Randesund var representert.

5. MIDI, klubb for 5.-7.trinn, har hatt stor økning i antall barn som kommer på
arrangementene. Etter at det ble flyttet fra onsdager til fredager har det vært
stor oppslutning. Siste ganger har antall barn ligget fra 35 til 60.
Guttis har også hatt mange på sine samlinger.
6. Enter har hatt mange ungdommer innom siste lørdager og alderen på disse er
nå godt fordelt fra 8.trinn til videregående skole.
7. Arbeidsoppgaver til julemessa er fordelt på rådsmedlemmer.
8. Tusen takk til Vegard Hansson for god mat og et flott arrangement for stab og
menighetsråd i Mineralparken september-14!
9. Misjonskirken har invitert nabomenighetene på orienteringsmøte ang. planer
om å bygge ny kirke i Liane Ringvei.
SAKER:
35/14

Referat fra menighetsrådsmøtet 16.10.2014 godkjent

36/14

Vikar for ungdomsarbeider
Vedtak:
Jørgen Kjellevold Tveter og Håkon Ekberg ble enstemmig innstilt som
vikar for Jostein Torvnes. Stillingen er 40% og de vil dele på denne.
De vil bli forbønn og presentasjon på gudstj. 7. des. 2014.

37/14

Menighetsrådsvalg 2015
Viser til skriv fra Bispedømmerådet hvor oppgaver for menighetsråd
fremkommer i forbindelse med valg av menighets- og bispedømmeråd
høsten 2015.
Vedtak:
Menighetsrådet er nedsatt som valgstyre. Det arbeides videre med å
finne nominasjonskomite.

38/14

Natteravn høst 2014
Randesund menighet er utfordret til å stille med 3-5 natteravner lørdag
20. desember.
Vedtak:
Vegard Hansson prøver å samle et par ravner (Loyd Tryland og Vegard
Hansson?)

39/14

Kunstutstillingen «Sennepsfrøet»
Viser til sak 31/14 av 16.10.14. Menigheten har nå fått mulighet til å
bruke utstillingen uten kostnader. Perioden 20. januar – 20. februar
(gjerne rundt 1. febr.) kan være passende tidspunkt iflg. gudstj. liste.
Vedtak:
Vi ønsker utstilling i Søm kirke hvis ledig i ønsket periode.

40/14

Offersøknader 2015
Viser til vedlagte søknadsliste som viser søkere for året 2015 og tildelte
midler 2014.
Vedtak:
AU får fullmakt til tildeling. Legges fram som orienteringssak i møte i
des. 2014.

41/14

Strategi
Det foreslås at strategiarbeidet sluttføres i AU i samarbeid med Bård
Arne Leite.
Vedtak:
Forslag vedtatt.

42/14

SMS-kollekt
Vi har fått tilbud fra Link mobility og Profundo på tjenester for å samle
inn kollekt/givermidler via SMS.
Vedtak:
Randesund menighet undertegner avtale etter tilbud fra Link mobility.

43/14

Rengjøring i kirkene
Det er behov for mer rengjøring i kirkene og det bør vurderes om en
skal ansettes ekstern hjelp noen timer i uka.
Vedtak:
Det arbeides videre med mulighet for å ansette på kontrakt og ikke fast
ansettelse.

44/14

Datoer for menighetsråd vinter/vår 2015:
Forslag vedtatt:
12. febr. - AU 3. febr. – mat: Randi
12. mars - AU 3. mars – mat: Ann-Helen
19. april – årsmøte
12. mai - AU 6. mai – mat: Bård Arne

45/14

Eventuelt
Ingen saker meldt inn.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

