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 19. FEBRUAR 2015
Tilstede: Svein Arve Egeland, Kirsten Leidal, Ann-Helen Dolsvåg, Margrete K.
Dybdahl, Vegard Hansson, Bård Arne Leite, Wenche Stallemo og Eivind Martinsen
Eivind Martinsen åpnet.
Innkalling og saksliste godkjent.

REFERATSAKER:
1.Ref. fra diakoniutvalget 17.11.14 og 26.01.15. Forslag i sak 57/14 er veldig
bra. Ønske om at det jobbes videre med dette.
2.Ref. fra misjonsutvalget 06.01.15. Misjonsutvalget trenger nye folk. Yngre kan
gjerne utfordres. Nytt prosjekt må planlegges fra januar 2016.
3.Ref. fra trosopplæringsutvalget 07.10.14 og 04.11.14. Ønske om å få tilsendt
referat tidligere.
4.Årsmelding fra Sorg og omsorg i Kristiansand Domprosti

ORIENTERINGSSAKER:
1. Anne Eidjord kommer tilbake i diakonstillingen 23. mars. Hun har søkt og fått
innvilget 20% reduksjon i stillingen i 1 år. Avskjed til Kristin Haugen blir
markert i gudstjenesten 8. mars. Ann-Helen Dolsvåg takker fra
menighetsrådet.
2. Laima Bauzaite er ansatt i 10% stilling som renholder i Randesund menighet
med hovedvekt på vasking i Søm kirke.
3. Statistikk for 2014 viser stabilt antall deltakere på gudstj. søn- og helligdager.
Dåpstallet har gått ned fra 102 til 90. Det har vært 93 utmeldinger og 2
innmeldinger siste år. Kirkevergen har oppfordret oss til å telle alle som er
innom kirken i uke 11 og 38. Dette vil forhåpentligvis vise at det er mange flere
som er innom i forskjellige sammenhenger, enn det som framkommer i
statistikken.
4. 90 barn deltar på Tros for 1.trinn nå i januar og februar.
5. Tårnagenthelg er avholdt med 75 deltakere.
6. Kirkeverge Hans Erik Ruud og domprost Bjarne Sveinall ønsker å besøke
Randesund menighetsråd 12. mai kl 19.00.
7. Foreløpig regnskapstall viser et underskudd på kr 29.430,- mot et budsjettert
underskudd på kr 139.925,-. Etter gjennomgang ser det ut til at vi går i pluss
for 2014. Fortsatt er ikke endelig avregning mottatt fra Fellesrådet.

8. Gudstjenesteforordning i Randesund er godkjent etter søknad vedtatt på
menighetsrådet 13. mai 2014.
9. Øystein Glad er forespurt som menighetens representant til Kirkens
ungdomsprosjekt og har sagt seg villig. Han vil gå på årsmøte i KUP 18. febr.
2015.
10. Diakoniens år 2015. Viser til skriv fra Agder og Telemark bispedømme med
informasjon om planlagte aktiviteter. Anne Eidjord inviteres senere til
menighetsrådet.
11. Det er kommet ønske fra Y. Sevland om kollekt til inntekt for nye puter til
benkene i Randesund kirke. Vi øremerker kollekten 22. februar til dette
formålet.

SAKER:
01/15

Referat fra menighetsrådsmøtet 04.12.2014 godkjent.

02/15

Ledersituasjonen i Søndagsskolen
Karen Marie Farestveit, Karin Buen og Karin Lillebostad, ledere i
Søndagsskolen, informerte om status og ledersituasjonen og følgende
punkter ble berørt:
 Søndagsskolen følger Søndagsskoleforbundets opplegg «Sprell
levende». Det er et flott opplegg med gode ressurser til lederne.
 Tidligere 13 ledere, nå kun 4 igjen. Disse 4 har holdt på i 10-12
år. Vanskelig å finne ledere som kan forplikte seg over tid.
 Ca 20 barn på hver samling.
 Veldig få barn under skolealder. Vanskelig å rekruttere nye
barn/familier. I 2014 var det 60 medlemmer, 45 av disse betalte
kontingent. Mange fra dåpsfamiliene kommer innom
søndagsskolen.
 Ofte mange uker mellom hver søndagsskole. Ønsker tilbud oftere
søndag formiddag, gjerne 2. hver søndag.
 Søndagsskolen starter i gudstjenesten før de går ned i kjelleren.
Der har de først fellessamling, deretter går de i grupper. Eldste
gruppe har hatt noen samlinger i gymsalen på Strømme skole.
 Spiser alle de forskjellige tilbudene for barn hverandre opp? Hva
er søndagsskolens plass i menigheten? Har søndagsskolen gått
ut på dato?
 Hvordan rekruttere ledere? Mindre forutsigbarhet når det er
lenge mellom hver søndagsskole. Er gammel modell med
søndagsskole 2. hver søndag bedre? Da trengs det flere ledere.
Det vil kanskje gå minst 1 år før en ser resultat.
 Hvis det ikke blir flere ledere og ny rekruttering innen 1 år, står
Søndagsskolen i fare for å bli lagt ned.
 Vi må rekruttere der en treffer folk: Babysang, 2-års treff, 4-års
treff, Tros osv.

 Samlingspunktet på søndager er borte p.g.a. mange andre tilbud
gjennom hele uka. Hva med å lage søndagsskole mellom 4-års
treffene?
 Få med Tøff-ungdommene på samlingene i gymsal. Det krever
mye av ledere å instruere ungdommer.
 Søndagsskolen må markedsføres godt!
 Nye ledere må få konkrete: - antall søndager og konkrete
oppgaver.
 Eventuelt flytte ressurser fra stab til søndagsskolen.
 Søndagsskolen må gjerne komme med forslag til datoer for
samling når ny gudstjenesteliste legges.
Konkrete ønsker videre:
 Søndagsskole 2. hver søndag
 Skaffe nye ledere. Bruke Tøff-ungdommene. Foreldrene til Tøff-ungdommene
må informeres om dette. Tøff ungdommene må få obligatoriske oppgaver i
søndagsskolen.
 Kan noe ressurser flyttes fra barnegudstjenestene til søndagsskolen?
 Bruke stab på noen samlinger
 Søndagsskolen skal være synlig!
Arbeid med søndagsskolen vil tas opp i neste menighetsrådsmøte.
Vedtak:
Søndagsskolearbeidet skal prioriteres og legges inn i strategiplanen.

03/15

Kirkevalg 2015
Kirsten Leidal og Bjørg Sløgedal har deltatt på valgkurs i regi av
Bispedømmerådet.
Nominasjonskomiteen har foreløpig fått 4 navn til nytt menighetsråd.

04/15

Åpne kirke for forbønn for homofile og lesbiske par som har
inngått ekteskap
Domprost Bjarne Sveinall har oppfordret menighetsrådene om en
samtale om bruk av kirken til dette formål.
Utgangspunkt er tatt i bispemøtets enstemmige formulering i sak 36/08
og gjentatt i sak 15/14:
Forbønn for personer som har inngått likekjønnet ekteskap kan skje på
grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar. Bispemøtet
fremholder samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må fremstå som
en ny liturgisk ordning eller ha vigselslignende karakter, jf Bispemøtets
vedtak i sak 03/08: «En bør unngå forbønnshandlinger som kan
oppfattes som en ny liturgisk ordning.»
Menighetsrådet har drøftet saken og ønsker ikke å gjøre vedtak på det
nåværende tidspunkt.

05/15

Honorar til leder på baby- og småbarnssang
June B. Myhrstad leder begge gruppene på baby- og småbarnssang og
er svært tidkrevende når Tros har samling samme dager. Det ble

redusert 30% til trosopplæring da June overtok jobben etter Liv
Godtfredsen.
Vedtak:
Vi leier inn ekstern hjelp til småbarnssang-gruppe. Det blir ikke gjort noe
inntil videre med de ledige givermidlene.
06/15

Eventuelt
1. Kapellan fortsatt sykemeldt på ubestemt tid. Rune Stormark, MFstudent, vil ha praksis i Randesund menighet uke 11-15 og vil ha
noen gudstjenester. Svein Fink fortsetter som vikar ved behov på
gudstjenester og i tjenesteuker. MF-student på 4.året er foreslått
som vikar i sommer. Dette bringes videre til domprost.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

