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 12. MARS 2015
KL 19.00
Tilstede: Svein Arve Egeland, Randi K. Skaar, Kirsten Leidal (t.o.m.
orienteringssaker), Bård Arne Leite, Vegard Hansson, Wenche I. S. Stallemo,
Margrete K. Dybdahl og Eivind Martinsen.
Forfall: Ann-Helen Dolsvåg, Kjetil T. Lervik
Svein Arve Egeland åpnet
Innkalling og saksliste godkjent
Rune Stormark er student på MF og vil fra uke 11 til og med uke 15 være i praksis i
Randesund menighet. Han var med på menighetsrådsmøtet og ble presentert.
Ungdomsarbeider Håkon Ekberg var med på møtet og fortalte om arbeidet i Enter.
 Enter hadde tur til Hovden 1. helg i vinterferien. Nærmere 40 personer inkl.
deltakere og ledere
 De ønsker å involvere ungdommer, også de som ikke er ledere eller i styret.
 Håkon blir med på konfirmasjonsturen 20.-22. mars.
 7.trinn inviteres til Enter i vår og får mulighet til å bli med på Danmarksleira
sommeren 2015.
 Enter ønsker å ha et misjonsprosjekt for at unge skal bli vant til å gi. De har
vært i møte med Loftet om eventuelt samarbeidsprosjekt. Misjonsutvalget kan
være behjelpelig med forslag opp mot Misjonsalliansen.

ORIENTERINGSSAKER:
1. Kapellan er tilbake i 20% fra uke 11.
2. Kirketjener Kay Johnsen er tilbudt 100% jobb som kirketjener i Voie menighet.
3. Antall besøk og antall på aktiviteter telles i uke 11 etter henvisning fra
Fellesrådet.
4. Historielaget /Arne Rosenvold har klaget på avslag om skilting til Randesund
kirke og har nå fått medhold. Statens vegvesen har sagt ja til å sette opp
visningsskilt for Randesund kirke. Det vil bli skiltet fra fv401 til Randesund
kirke. Menigheten setter stor pris på engasjementet og er glad for at det
endelig blir skiltet.

SAKER:
07/15

Referat fra menighetsrådsmøtet 19.02.2015 godkjent

08/15

Kirkevalg 2015
Nominasjonskomiteen har gjort mange henvendelser og har pr
12.03.2015 fått 5 kandidater til menighetsrådsvalget.
Nominasjonskomiteen oppfordret også andre til å komme med forslag til
kandidater.

09/15

Strategi
Menighetsrådet ønsker ikke å sluttføre strategi helt på tampen av sin
periode. De ønsker å gi åpning til neste råd for å revidere forslag til
strategiplan. Dagens visjon kan virke litt gammel og tung, men rådet har
ikke landet på ny visjon.
Strategiplan bør har konkrete kortsiktige, langsiktige og årlige mål. Det
bør være mål som kan tallfestes.
Forslag til tilføyelser i strategiplan:
Punkt 3: Målsettinger må være konkrete og målbare og vise utvikling.
Punkt 5: Suksesskriterier: Beskrive hva som er suksess ifht målene.

10/15

Søndagsskolen
Viser til sak 02/15 vedr. situasjonen i Søndagsskolen.
Vi ønsker fortsatt søndagsskole, men vi trenger flere dedikerte ledere.
Søndagsskolen må markedsføres godt.
Konkrete tiltak:
 Søndagsskole 2. hver søndag
 Ledere må få velge sine datoer når høstens program legges
 Stab må bidra noe
 Utfordre frivillige til resterende dager
 Tenke frivillige utover menigheten
Ledige frivillige «stillinger» må utlyses på randesund.no

11/15

Årsmøte 19. april
Menighetens årsmøte avholdes i Søm kirke søndag 19. april etter
gudstj. Menighetsrådets leder Svein Arve Egeland er forhindret fra å
komme pga tjeneste i Høvåg kirke samme dag.
Menighetsrådet bør stille på årsmøtet. Nestleder utfordres til å lede
møtet.

12/15

Regnskap og budsjett
Regnskapstall for 2014 viser et overskudd på kr 40.181,-. Forslag til
budsjett er utarbeidet på bakgrunn av regnskapstall 2014 og forslag til
investeringer er tatt med. I budsjettet er det satt av kr 100.000,- til nye
møbler på kirketorg.
Vedtak:
Budsjett vedtatt med et underskudd på kr 36.000,-.

13/15
13/15-1

Eventuelt
Bemanningssituasjonen i trosopplæringen
Trosopplæringsutvalget har sendt brev til menighetsrådet om hvordan
bemanningssituasjonen skal løses med mindre ressurser. Det er kuttet
30% etter at ny trosopplærer er ansatt, mens antall timer trosopplæring
er samme som tidligere.
Kateket, trosopplærer og trosopplæringsutvalget bør sammen avklare
hvilke oppgaver det er behov for å dekke med ekstra ressurser. P.g.a.
liten tid til forberedelse av saken ble det ikke gjort vedtak.
Arbeidsutvalget vil følge saken videre.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

