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 ONSDAG 2. DESEMBER 2015
Tilstede:
Svein Arve Egeland, Haakon Ekberg, Jan Georg Ribe, Rolf Otto Haugevik, Signe Brit
Kaasi, Eivind Martinsen, Elin Wikstøl og Åsne-Louise Halvorsen
Fraværende Mats Nesmann, Eyvor Skogesal Digranes, Kristin Aarsland, Else B.
Svendsen
Åpningsord ved Jan Georg Ribe.
ORIENTERINGSSAKER:
Referat misjonsutvalg, 16. november 2015.
Status økonomi/drift ved daglig leder. Tallenes tale er gode. Tatt til orientering.
Snøfreser er nå bestilt. Daglig leder søker Fellesrådet om tilskudd fra dem til dette.
Menighetsrådet tar dette til etterretning.
Referat diakoniutvalg, 06.01.15, 20.08.15, 05.10.15, 04.11.15, tilsendt fra diakon
Anne Eidjord.
Godkjenning av referat fra sist menighetsråd.
SAKER:
60/15

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt.

61/15

Godkjenning av referat
Vedtak:
Revidert referat ble enstemmig vedtatt.

62/15

Offersøknader 2016. (Se vedlagt dokument)
Vedtak:
Forslag fra AU på offersøknader 2016 ble enstemmig vedtatt.

63/15

Sammensetning av personer i utvalgene, rapport/referat fra utvalg.
Signe Brit Kaasi informerte om diakoniutvalget og hennes deltakelse.
Elin Wikstøl Andersen informerte fra sin deltakelse i trosutvalget.
Eivind Martinsen informerte fra sin deltakelse i gudstjenesteutvalget.
Rolf Otto Haugevik informerte fra sin deltakelse i misjonsutvalget.
Haakon Ekberg informerte fra Enter.

64/15

Datoer for MR møter, våren 2016 må vedtas.
1. Vedtak:
Datoer for våren ble foreslått:

Forslag	
  vår	
  2016	
  
13. januar
10. februar
9. mars
6. april
4. mai
1. juni

Forslag	
  høst	
  2016	
  
10. august
7. september
5. oktober (evt. 12. oktober pga høstferie 5. oktober)
2. november
14. desember

Datoene ble enstemmig vedtatt, med følgende endring: 4. mai utgår pga
Kristi himmelfartshelg.
2. Vedtak:
Første møtet over nyttår (13. januar) blir et «Bli kjent møte» mellom
stab og MR. Møtet begynner kl. 18.00. De ansatte presenterer seg,
deres arbeidsfelt og spesielt Enter med tanker for «Ungdommens år
2016». Vi foreslår å bruke Kirketorget og spør Søm kirkekor om å få
bytte rom med dem (at de tar Kirkestua f.eks.) Menighetsrådet lager
mat og dekker til. Åpningsord ved Haakon Ekberg. Vi tar opplevelsene
videre med oss og i vår strategiske tankegang.
3. Vedtak	
  
Onsdag 10. februar begynner fastetiden. Det blir gudstjeneste denne
onsdagen, kl. 19.00. Menighetsrådet begynner kl. 20.00 denne
onsdagen.
65/15

Kirkeverttjenestens funksjon og form. Se vedlagte liste over hva
som er funksjonene til denne tjenesten.
Vedtak:
Listen over funksjon for kirkeverter tas til etterretning.

66/15

Det bør angis dato for et samlingsmøte for kirkeverttjenesten,
klokkere og dåpsverter når lister sendes ut før jul. Ansvarlig:
Sokneprest og daglig leder.

Vedtak: Det arrangeres et samlingsmøte for kirkeverttjenesten,
klokkere og dåpsverter i slutten av januar/februar (frivillige i forhold til
gudstjenesten). Tirsdag 26. januar, kl. 19.00, er satt av til dette formålet.
67/15

Økonomi. Orientering/status pr. dags dato.
Vedtak: Økonomien legges ikke inn som en sak, før den er noe mer
enn en orientering; Ved spesielle situasjoner som krever tiltak fra
menighetsråd e.l.

68/15

Strategi og tanker fremover (TROS, diakoni, Enterstyret, misjon,
gudstjeneste).
Vedtak: utvalgene må presentere seg fremover og noen datoer bør
settes for de enkelte «avdelinger». Dette tas tak i over på nyåret.

69/15

Gudstjenestelisten for våren 2016 presenteres v/E. Martinsen.
Vedtak:
Årsmøtet for 2015 settes til 10. april, etter gudstjenesten.

70/15

Eventuelt
Referat diakoniutvalg fra diakon Anne Eidjord.
Geir har hadde en arbeidsulykke, men ikke i kirketjenerjobben. Han er i
jobb, men med noe tilrettelagt arbeidsdag.
Offisiell åpning av kontaktsenteret i Domkirken, 3. desember – til
orientering.
Bibeldagen markeres på vår misjonssøndag, søndag 31. januar 2016.
Det er vurdert å ha en samling på kvelden også i denne forbindelse. Til
orientering.
Blomsterutdeling RABA, søndag 6. desember, kl. 16.00.
Svein Arve Egeland deler ut. Åsne-Louise kjøper blomster.

Svein Arve Egeland
Leder

Åsne-Louise Halvorsen
Daglig leder

