DEN NORSKE KIRKE
RANDESUND MENIGHETSRÅD

Liane Ringvei 10
4638 Kristiansand

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

REFERAT FRA MENIGHETSRÅDSMØTET 12. MAI OG 27. MAI 2015
Tilstede 12.05.15: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Kirsten Leidal, Margrete
K. Dybdahl, Bård Arne Leite, Vegard Hansson, Randi K. Skaar, Svein Otto Støyl,
Wenche I. S. Stallemo (fra ref. saker), Eivind Martinsen
Forfall: Kjetil T. Lervik
Tilstede 27.05.15: Svein Arve Egeland, Ann-Helen Dolsvåg, Kirsten Leidal, Margrete
K. Dybdahl, Randi K. Skaar, Wenche I. S. Stallemo, Eivind Martinsen
Forfall: Kjetil T. Lervik og Vegard Hansson
Hans Erik Ruud åpnet.
Kirkeverge Hans Erik Ruud og fung. domprost Aud Sunde Smemo besøkte
Randesund menighetsråd for å samtale omkring aktuelle saker:
 Domprost og kirkeverge ønsker å være en støtte for menighetene.
 De fleste menighetsråd har jobbet med homofili-saken og det har skapt litt
«støy» i en del menigheter. Noen menigheter har hatt det som temamøte. Kan
en slik sak tas opp i et menighetsmøte og ikke bare i menighetsråd? Det er
menighetsrådene som må vedta om det skal leies ut ved forespørsel.
 Det er to arbeidsgiverlinjer i en menighet, men det er en virksomhet som alle
jobber sammen om. Fellesrådet er et støtteapparat rundt menighetsarbeidet
og skal være med å ivareta menighetens interesser.
 Menighetsrådet gir innspill til Handlingsprogrammet som vedtas i Fellesrådet.
Fellesrådet tar disse behovene videre til kommunen.
 Kirken er største aktor i samfunnet med stor frivillighet. Virksomheten er
mangfoldig og mer enn bare gudstjenester.
 I uke 11 var det «telleuke» i alle menighetene i Kr.sand domprosti. Alle
deltakere og frivillige ble telt på alle arrangementer. Det frivillige arbeidet ble
anslått til å utgjøre 50 årsverk i Kr.sand. Menighetene er med på stor
verdiskapning i samfunnet.
 Kirkevergen er kirkegårdsforvalter på vegne av kommunen.
Positive erfaringer i menigheten:
 Flott med all trosopplæring.
 Fornyelse av ungdomsarbeidet med nye ungdomsarbeidere.
 Økt givertjeneste. Komiteen har gjort et godt arbeid.
 Flott kirkerom.
 Stor korvirksomhet. Menigheten har p.t. fem gode kor.
 Bra misjonsprosjekter.
 Stabile gudstjenestetall.
 Bønnetjenesten er 30 år.
 Stor frivillighet.
 Kirsten Johannessen har vært frivillig «ansatt» i ca 40 år.

Utfordringer:
 Få nye unge familier til å engasjere seg i menigheten og i givertjenesten.
 Diakon bør (del)finansieres av stat/kommune. Det er for få diakoner i DnK .
 Vanskelig å få folk til å binde seg til frivillighet og engasjement.
 Hva skal til å for å holde de unge etter at de slutter i kor, guttis o.l.?
 Mangler en nedskrevet strategi for å rekruttere unge familier, barn til annet
arbeid i menigheten. Arbeidet bør systematiseres og lister bør utveksles.
Oppsummering:
 Arbeidet en gjør betyr mer enn det en tror selv. Den norske kirke har en viktig
posisjon og et bredt nedslagsfelt i befolkningen.

Innkalling og saksliste godkjent

ORIENTERINGSSAKER:
1. Stillingen som daglig leder er lyst ut med frist 23. mai-15. Svein Arve Egeland
og Ann-Helen Dolsvåg deltar i intervjugruppen som menighetsrådets
representanter.
2. Regnskapsrapport pr 6. mai 2015 viser et foreløpig underskudd på
kr 101.000,-.
3. Søm kirke har et utgående låsesystem og må få nytt i løpet av 2016/2017.
Tilbud fra leverandører vil bli videresendt Fellesrådet med ønske om å få
avsatt penger til dette i Handlingsprogrammet 2016-2019.
4. Randesund menighet vil innføre elektronisk føring av regninger. Avtale er gjort
med Kr.sand kommune etter råd fra Kr.sand kirkelige fellesråd og menigheter
som allerede har tatt dette i bruk.
5. Agder og Telemark bispedømmeråd har dette året vedtatt å lyse ut et stipend
på til sammen kr 70.000,- som menighetene i bispedømmet kan søke på.
Dette er ubrukte trosopplæringsmidler fra 2013 og 2014. Fokus for søknaden
er misjon og/eller forbruk, miljø og bærekraft. Randesund menighet vil søke
om inntil kr 26.000,- til materiell som kan brukes til misjonsdag (Huledag) for 4.
trinn.
6. 36 barn startet opp på Tros 6. mai. De skal framføre musikalen «Ingenting
men alt» på Balubadagen 30. mai og «Baluba»-gudstjenesten 31. mai.
7. Informasjonsbrev fra Randesund misjonskirke april 2015.
8. Ref. fra menighetens årsmøte 19.04.2015.

REFERATSAKER:
1. Ref. fra veikirkekomite 29.04.15. Det blir veikirke tirsdag – fredag i juli. Det blir
salgsutstilling av bilder laget av William R. Glad fra juni – juli/august. Jan
Fjelde vil lage et forslag til brosjyre om Søm kirke. Når utarbeidet forslag
foreligger, vil det bli sendt til menighetsrådet for godkjenning.
2. Ref. fra trosopplæringsutvalget 04.03.15
3. Årsrapport fra Kirkens internasjonale fellesskap.
4. Årsrapport fra Kirkens ungdomsprosjekt 2014
5. Ref. fra årsmøtet 2015 for «Fellesmøtene i Kristiansand». Randesund
menighet vurderer om de skal være med videre som medlem.
6. Wenche I. Stallemo orienterte fra årsmøtet i Kirkens SOS.

SAKER:
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Referat fra menighetsrådsmøtet 12.03.2015 godkjent.
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Referat fra årsmøtet 19.04.2015
Referatet gitt som orientering.

16/15

Regnskap 2014
Regnskap for 2014 viser et overskudd på kr 40.181,-. Menigheten har
kr 1.191.008,- i fond pr 31.12.2014. Tallene er gitt som orientering i
menighetens årsmøte 19.04.15.
Vedtak:
Regnskap for Randesund menighet 2014 vedtatt.
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Menighetsrådsvalget 2015
Nominasjonskomiteen har hatt flere møter og det har vært vanskelig å
rekruttere fulltallig liste. Nominasjonskomite fremmet forslag om å endre
antall faste representanter til menighetsråd. Dette ble ikke vedtatt, da
det i så fall må gjøres i et menighetsmøte. Pr. 12. mai var det 9
kandidater på listen til nytt menighetsråd.
Vedtak:
I ekstraordinært menighetsrådsmøte 27. mai ble følgende liste vedtatt:
1. Kristin Hagen Aarsland, Odderhei Platå 24, 4639 Kr.sand, 52 år
2. Jan Georg Ribe, Vavikbakken 20, 4639 Kr.sand, 67 år
3. Elin Wikstøl Andersen, Morildveien 43, 4639 Kr.sand, 36 år
4. Svein Arve Egeland, Odderhei Terrasse 44, 4639 Kr.sand, 54 år
5. Haakon Ekberg, Alvestien 41, 4638 Kr.sand, 21 år
6. Ingrid Breilid Svendsen, Søm Terrasse 2, 4637 Kr.sand, 23 år
7. Rolf Otto Haugevik, Strømme Terrasse 29, 4638 Kr.sand, 57 år
8. Eyvor Skogesal Digranes, Lian Platå 30, 4638 Kr.sand, 34 år
9. Monica Nybakken, Nordheiveien 1, 4637 Kr.sand, 44 år
10. Signe-Brit Kåsi, Haumyrveien 24, 4637 Kr.sand, 59 år
11. Mats Nesmann, Dvergsnesknatten 26, 4639 Kr.sand, 59 år
Det ble videre vedtatt å gå til supplerende valg. Frist 8. juni.
Begge vedtak er gjort kjent på menighetens hjemmeside
www.randesund.no.
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Veivalg for framtidig kirkeordning
Kirkemøtet har bedt Kirkerådet legge fram en sak om grunnleggende
veivalg for fremtidig kirkeordning. Høringssvarene vil gi grunnlag for at
Kirkemøtet kan behandle saken våren 2016. Høringen handler om
fasen etter 2017 og forutsetter at forvaltningsreformen for et tydelig
skille mellom staten og kirken da er gjennomført. Høringsnotatet finnes
på www.kirken.no/veivalg. Høringsfrist er forlenget til 29. mai 2015.
Vedtak:
Forslag til høringssvar vedtatt på mail. Høringssvar sendt kirkerådet
27.05.2015
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Ansettelse av kirketjener i 50 %
Geir Mørkestøl er etter intervjugruppens og menighetsrådets uttalelse
pr mail innstilt som nr. 1 som kirketjener i 50 % stilling i Randesund
menighet.
Vedtak:
Geir Mørkestøl tilbys stillingen som kirketjener i 50 % i Randesund
menighet.
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Bemanningen i trosopplæringen
Viser til event. sak 13/15-. Trosopplæringsutvalget har sendt brev vedr.
bemanningssituasjonen i trosopplæringen og ber om å få tilført midler i
form av stillingsprosenter. Trosopplæringsutvalget har kommet med
forslag til løsninger og ønsker at 30-50 % stilling i trosopplæringen
utlyses. Se vedlagte brev.
Vedtak gjort 27. mai:
30% stilling utlyses med ønsket oppstart fra høsten. Det vil bli satt inn
en sak om dette i neste Kirkenytt.
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Søknad om å arrangere «Guds Farshjerte-dager» i Søm kirke.
Bjørg R. og Mats Nesmann har søkt om å invitere til «Guds Farshjertedager» i Søm kirke 15.-17. oktober 2015 med Randesund menighet
som formell arrangør. Menighetens arrangøransvar vil begrense seg til
markedsføring og bruk av menighetens lokaler.
Vedtak:
Randesund menighet vil arrangere «Guds Farshjerte-dager» i Søm
kirke høsten 2015.
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Gudstjenesteliste høsten 2015
Forslag til gudstjenesteliste for 2015 er utarbeidet sammen med stab.
Ønsker om flere søndager med søndagsskole er også tatt med i
forslaget. Det kom forslag om å kutte dåp på høsttakkefesten i
Randesund kirke.
Informasjonen ble gitt i møte 27. mai.
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Gudstjeneste 17. mai i Randesund kirke
Det er kommet brev fra Randesund historielag hvor de uttrykker ønske
om at det bør legges gudstjeneste i Randesund kirke 17. mai neste år.
Tidligere år har det vært gudstjeneste i Randesund kirke. Det er ikke
planlagt gudstjeneste i år.
Vedtak:
Svein Arve Egeland sender svar til historielaget. Det er ennå ikke
bestemt noe for neste år.
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Budsjettendring 2015
Fellesrådet har satt av penger i Handlingsprogrammet til varme på
kirketorg og kirkestue i Søm kirke. Vi har mottatt 3 tilbud og har etter
rådføring landet på at vi ønsker varmekabler i kirkestue. Det innebærer
at gulv må fornyes med bl.a. fliser i.s.f. parkett. Dette vil gi en
ekstrakostnad på ca kr 20.000,- som må dekkes av menigheten.
Sak utsatt.
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Nye datoer for menighetsråd 2015
Vedtak:
11. juni og 27. august

26/15
26/15 – 1

Eventuelt
P-plasser v/Søm kirke
DPS Strømme har henvendt seg til oss med ønske om å kunne
disponere 10 p-plasser på parkeringsplass ved Søm kirke mandag –
fredag mellom kl 08-16. Ved større arrangementer i menigheten vil
menigheten kunne disponere dem selv.
Vedtak gjort 27. mai:
Randesund menighetsråd stiller seg positive til dette og vil be Kr.sand
kirkelige fellesråd lage en avtale i første omgang med en prøveperiode
på 1 år. Det må videre gjøres en avtale om deling av kostnader til
vedlikehold.

Svein Arve Egeland
Leder

Bjørg Sløgedal
Daglig leder

